�و ا�س ڈپارٹمنٹ آف جسٹس
سول ِ رائٹس ڈو�ژن

قوم� اصل پر
مبن� امت�از �ے
خلاف ف�ڈرل تحفظات

پيش لفظ
فيڈ رل قوانين کسی شخص کے ساتھ قومی اصل  ،نسل ،رنگ ،مذہب ،معذوری ،جنس ،اور عائلی نوعيت پر
مبنی امتياز سے منع کرتے ہيں۔ قومی اصل کے امتياز سے منع کرنے والے قوانين کسی شخص سے اس کی جائے
خالف قانون قرار ديتے ہيں۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ لوگ اس
پيدائش ،خاندان ،ثقافت يا زبان کے باعث امتياز برتنے کو
ِ
بناء پر مساوی موقع سے محروم نہيں کئے جاسکتے ہيں کہ وه يا ان کا خاندان کسی اور ملک سے آئے ہيں ،يا يہ کہ ان
کا نام يا لہجہ کسی قومی اصل کے گروه سے مطابقت رکھتا ہے ،يا وه انگريزی زبان ميں محدود مہارت رکھتے ہيں ،يا
وه کسی قومی اصل کے گروه سے منسوب بعض رسوم ميں شريک ہوتے ہيں ،يا وه کسی قومی اصل کے گروه ميں سے
ک حيات ہيں يا ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہيں۔
کسی کے شري ِ
سول رائٹس
محکمہ انصاف )ڈپارٹمنٹ آف جسٹس (Department of Justice ،کے شعبہ برائے شہری حقوق ) ِ
ڈويژن (Civil Rights Division،کو تشويش ہے کہ قومی بنياد کا امتياز رياست ہائے متحده امريکہ ميں اس وجہ سے
مخفی ره سکتا ہے کہ امتياز کا شکار لوگ اپنے قانونی حقوق سے واقف نہ ہوں ،يا يہ کہ وه حکومت کو مطلع کرنے سے
ڈرتے ہوں۔ اگر آپ کا خيال ہے کہ آپ ،يا آپ کے کسی واقف کے ساتھ قومی بنياد پر امتياز برتا گيا ہے ،اور آپ اپنے
قانونی حقوق استعمال کرنے کے بارے ميں مزيد جاننا چاہتے ہوں ،تو آپ کو يہ رسالہ پﮍھنا چاہئے۔
يہ کتابچہ قومی اصل کے امتياز کو ممنوع قرار دينے والے قوانين سمجھاتا ہے اور کچھ مثاليں فراہم کرتا ہے۔
سول رائٹس ڈويژن اور اس کے شعبوں کے بارے ميں انٹرنيٹ پر  http://www.justice.gov/crtسے مزيد
آپ ِ
معلومات حاصل کر سکتے ہيں۔ آپ امتياز کی شکايات درج کرانے کے ليے ڈويژن سے رابطہ کر سکتے ہيں جيسے
نيچے درج ہے۔

اپنے قانونی حقوق سے واقف ہونا
سول ڈويژن فيڈرل )وفاقی( قوانين نافذ کرتا ہے جو مندرجہ ذيل امور ميں امتياز سے منع کرتے
ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا ِ
ہيں:
تعليم
مالزمت
رہائش کی فراہمی
قرض کی فراہمی
ت سکونت
پبلک مقاما ِ
نفا ِذ قانون  /پوليس کی بے ضابطگی و بد سلوکی
ووٹنگ
وفاقی امداد سے چلنے والے پروگرام
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ڈويژن ان قوانين کا نفاذ بھی کرتا ہے جو معذوری کی بناء پر امتياز سے منع کرتے ہيں ،ان اشخاص کے شہری
حقوق کا تحفظ کرتے ہيں جو کسی سٹيٹ )رياستی( يا مقامی سہولت ميں داخل کئے گئے ہوں ،اور ان جرائم کے خالف
قانونی کاروائی کرتے ہيں جو جرم کے شکار شخص کی نسل ،رنگ يا قومی اصل کی بنياد پر وارد ہوئے ہوں۔
بعض حاالت ميں ،ڈويژن تب ہی شامل ہو سکتا ہے جب امتياز کا عمل "رويہ کے تواتر" کی صورت ميں ظاہر
ہو۔ "رويہ کے تواتر" سے عموماً يہ مراد ہوتا ہے کہ امتيازی سلوک کے ايک سے زياده واقعات ہو چکے ہوں ،اور
امتياز برتنے والی کوئی پاليسی يا متواتر چلن موجود ہو۔

شہری حقوق کی مجرمانہ خالف ورزياں
* جنوبی ايشيائی نسل کا ايک نو جوان موسيقی کے پروگرام کے بعد نائٹ کلب سے نکل رہا تھا کہ اس پر حملہ ہوتا
ہے ،حملہ کرنے واال ،س ِکن ہيڈ ) (skinheadگروپ کا ممبر ،کلب کے پارکنگ الٹ ميں نسلی فقرے کستے ہوئے،
اس کو مکوں اور پائپ سے مار مار کر بے ہوش کرتا ہے۔
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* ُکو کلکس کلين ) (Ku Klux Klanکی ميٹنگ ميں ايک کلين کا ايک رکن دوسرے ارکان سے کہتا ہے کہ ميکسيکن

حقوق کا تحفظ کرتے ہيں جو کسی سٹيٹ )رياستی( يا مقامی سہولت ميں داخل کئے گئے ہوں ،اور ان جرائم کے خالف
قانونی کاروائی کرتے ہيں جو جرم کے شکار شخص کی نسل ،رنگ يا قومی اصل کی بنياد پر وارد ہوئے ہوں۔
بعض حاالت ميں ،ڈويژن تب ہی شامل ہو سکتا ہے جب امتياز کا عمل "رويہ کے تواتر" کی صورت ميں ظاہر
ہو۔ "رويہ کے تواتر" سے عموماً يہ مراد ہوتا ہے کہ امتيازی سلوک کے ايک سے زياده واقعات ہو چکے ہوں ،اور
امتياز برتنے والی کوئی پاليسی يا متواتر چلن موجود ہو۔

شہری حقوق کی مجرمانہ خالف ورزياں
* جنوبی ايشيائی نسل کا ايک نو جوان موسيقی کے پروگرام کے بعد نائٹ کلب سے نکل رہا تھا کہ اس پر حملہ ہوتا
ہے ،حملہ کرنے واال ،س ِکن ہيڈ ) (skinheadگروپ کا ممبر ،کلب کے پارکنگ الٹ ميں نسلی فقرے کستے ہوئے،
اس کو مکوں اور پائپ سے مار مار کر بے ہوش کرتا ہے۔
* ُکو کلکس کلين ) (Ku Klux Klanکی ميٹنگ ميں ايک کلين کا ايک رکن دوسرے ارکان سے کہتا ہے کہ ميکسيکن
اور پورٹوريکن لوگوں کو "واپس وہيں جانا چاہئے جہاں سے وه آئے ہيں"۔ وه ايک نو جوان ہسپانوی جوڑے کے
گھر کے سامنے صليب جال ديتے ہيں تاکہ وه خوف زده ہو جائيں ،اور اس بستی سے بھاگنے پر مجبور ہو جائيں۔
صليب جالنے سے پہلے مدعا عليہ بندوق دکھاتا ہے اور دوسری بندوق اپنے ايک ساتھی کو ديتا ہے اس امکان کے
پيش نظر کے کہيں ان کے ظلم کا شکار لوگ انہيں روکنے کی کوشش نہ کريں۔
ِ
* ايک امريکن کمپنی ايک ميکسيکن شہر ميں مزدور بھرتی کرتی ہے اور ان سے اچھے کام اور زياده تنخواه کا وعده
کرتی ہے۔ وه کمپنی ميکسيکن لوگوں کو خالی ٹينکر ٹرک ميں يونائٹڈ سٹيٹس ميں سمگل کرتی ہے۔ جب باآلخر وه يو
ايس پہنچتے ہيں تو مزدوروں کو دھمکايا جاتا ہے ،ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر وه فيکٹری سے چلے جانے کی
کوشش کريں گے تو مار ڈالے جائيں گے۔
سول رائٹس ڈويژن کا کرمينل سيکشن ان
يہ مثاليں شہری حقوق کے قوانين کی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں۔ ِ
لوگوں کے خالف قانونی کاروائی کرتا ہے جن پر يہ الزام ہو کہ انہوں نے جبر يا تشدد کے ذريعے کسی شخص کے
وفاق کی طرف سے محفوظ حقوق ميں ،اس شخص کی قومی اصل کی بناء پر مداخلت کی ہے۔ ان حقوق ميں رہائش کی
فراہمی ،مالزمت ،تعليم ،يا پبلک سہوليات کا استعمال وغيره شامل ہيں۔ آپ کرمينل سيکشن سے  (202) 514-3204پر
رابطہ کر سکتے ہيں ،يا انہيں اس پتہ پر لکھ سکتے ہيں:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Criminal Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

حقوق برائے معذوری
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* ايک ايچ ايم او ) (HMOجو ميڈيکيڈ ) (Medicaidکے مريضوں کو داخل کرتا ہے ،ايک سريبرل پالسی کی مريض
ميکسيکن امريکی عورت کو دفتری مالقات کے لئے کسی اور دن آنے کو کہتا ہے حاالنکہ وه دوسرے لوگوں کو
فوری امداد مہيا کرتا ہے۔

يہ مثال ان فيڈرل قوانين کی خالف ورزی کی ہو سکتی ہے جو معذوری کی بناء پر امتياز برتنے سے منع کرتے
ہيں اور ان قوانين کی بھی جو قومی اصل کی بنياد پر امتياز برتنے سے منع کرتے ہيں۔ اگر آپ کی رائے ميں آپ کے
ساتھ معذوری کی بناء پر امتياز برتا گيا ہے تو آپ نمبر ) (800) 514-0301 (voiceيا ) (800) 514-0383 (TTYپر،
يا  ada.complaint@usdoj.govپر ای ميل کر کے ،معذوری حقوق سيکشن سے رابطہ کر سکتے ہيں۔ آپ مندرجہ
ذيل کو بھی لکھ سکتے ہيں:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Disability Rights Section, NYA
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

تعليم
* ايک بچے کو انگريزی بولنے ميں مشکل پيش آ رہی ہے ،ليکن اس کا سکول اس کو انگريزی اور دوسرے مضامين
سيکھنے کے لئے مناسب تدريس اور خدمات فراہم نہيں کرتا ہے۔
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U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Disability Rights Section, NYA
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

تعليم
* ايک بچے کو انگريزی بولنے ميں مشکل پيش آ رہی ہے ،ليکن اس کا سکول اس کو انگريزی اور دوسرے مضامين
سيکھنے کے لئے مناسب تدريس اور خدمات فراہم نہيں کرتا ہے۔
* ہيشن اکثريت واال ايک سکول اعلی تعليمی ميعار کی کالسيں فراہم نہيں کرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کے دوسرے سکول ،جن
ميں ہيشن طلبہ زياده نہيں ہيں ،آنرز اور ايڈوانس پليسمنٹ ) ،(advanced placementدونوں طرح کی کالسيں فراہم
کرتے ہيں۔
* سکول کے افسران ،ايشيائی امريکی طلبہ کی طرف سے ،دوسرے طلبہ کے خالف مسلسل زبانی خوف و ہراس
پھيالنے اور جسمانی ايذا رسانی سے متعلق شکايات ملنے پر کوئی سد باب کرنے سے قاصر رہتے ہيں۔
يہ مثاليں اس فيڈرل قانون کی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں جو ايليمنٹری سکولوں ،سيکنڈری سکولوں )مڈل
اور ہائی سکولوں( اور پبلک کالجوں اور يونيورسٹيوں ميں قومی اصل کی بناء پر امتياز کرنے سے منع کرتا ہے۔
ايجوکيشنل آپرچونيٹيز سيکشن ايک َول ايجوکيشن آپرچونيٹيز ايکٹ آف (Equal Education Opportunities Act 1974
) of 1974کا نفاذ کرتا ہے جس ميں سٹيٹ کے تعليمی اداروں اور سکول ڈسٹرکٹس کے لئے الزمی ہے کہ وه ايسی
لسانی روکيں دور کريں جو انگريزی زبان سيکھنے والے )انگلش لينگوج لرنر (English Language Learner ،ای ايل
ايل ) (ELLکے طلباء کے تعليمی پروگراموں ميں مثاوی طور پر حصہ لينے کی راه ميں حائل ہيں۔ يہ سيکشن ان فيڈرل
قوانين کا نفاذ بھی کرتا ہے جو طلباء کو ان کے قومی اصل کی بنياد پر پريشان و ہراساں کرنے يا اس وجہ سے ان سے
اور کسی بھی طرح سے مختلف اور منفی رويہ اختيار کرنے سے تحفظ ديتا ہے۔
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مزيد معلومات کے لئے ،جس ميں شکايت درج کرنے کے طريقے کی ہدايات بھی شامل ہيں ،اس سيکشن کی
ويب سائٹ  www.justice.gov/crt/edo/پر جائيں۔ آپ اس سيکشن سے برا ِه راست ٹيليفون پر بھی رابطہ کر سکتے
ہيں (202) 514-4092 ،يا  (877) 292-3804پر ،يا ای ميل کے اس پتہ پرeducation@usdoj.gov ،۔ آپ اس پتہ پر
بھی لکھ سکتے ہيں:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Educational Opportunities Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

مالزمت
* ايک ٹرانزٹ ميں مالزم آدمی کا سپر وائزر اس کے خالف بار بار نسلی فقرے کستا ہے کيونکہ اس کا خاندان
ايران سے آيا ہے۔ پچھلے ہفتہ مالک نے بليٹن بورڈ پر ايک نقلی اطالع نامہ چسپاں کر ديا کہ کوئی اس شخص
پر بھروسہ نہ کرے کيونکہ يہ تخريب کار ہے۔
* روس سے يہاں منتقل ہوئی ايک خاتون ،اکا ٔونٹنٹ کی نوکری کے لئے درخواست ديتی ہے۔ مالزمت دينے واال
اس کو اس بناء پر رد کرتا ہے کہ اس کا لہجہ مختلف ہے حاالنکہ وه کام کے تقاضے پورا کرنے کی اہليت
رکھتی ہے۔
* خوراک بنانے والی ايک کمپنی غير ملکی صورت يا لہجہ والے اميدواروں سے مالزمت کی درخواست پُر
کرنے سے پہلے حق مالزمت کے کاغذات طلب کرتی ہے جبکہ ملکی سفيد فام اميدواروں کو مالزمت کی
درخواست مکمل کرنے سے پہلے ايسی کوئی دستاويز نہيں دکھانا ہوتی۔ مزيد برآں ،مقامی سفيد فام مالزموں
کے مقابلہ ميں دوسری نسلوں کے مالزمين کے کاغذات کی زياده چھان بين کی جاتی ہے اور وه زياده تعداد ميں
رد کئے جاتے ہيں۔
يہ مثاليں اس قانون کی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں جو مالزم يا اميدوار سے اس کی قومی اصل کی بناء پر
امتياز برتنے سے منع کرتا ہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ کوئی مالزمت دينے واال مالزم کو اس کی قومی اصل کی بنياد پر
سزا نہيں دے سکتا ،ہراساں يا معزول نہيں کر سکتا ،يا مالزمت دينے يا ترقی سے روک نہيں سکتا۔
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اگر آپ کا خيال ہے کہ کسی ايمپالئر ،ليبر تنظيم يا مالزمت دالنے والی ايجنسی نے آپ کے ساتھ قومی اصل کی

* خوراک بنانے والی ايک کمپنی غير ملکی صورت يا لہجہ والے اميدواروں سے مالزمت کی درخواست پُر
کرنے سے پہلے حق مالزمت کے کاغذات طلب کرتی ہے جبکہ ملکی سفيد فام اميدواروں کو مالزمت کی
درخواست مکمل کرنے سے پہلے ايسی کوئی دستاويز نہيں دکھانا ہوتی۔ مزيد برآں ،مقامی سفيد فام مالزموں
کے مقابلہ ميں دوسری نسلوں کے مالزمين کے کاغذات کی زياده چھان بين کی جاتی ہے اور وه زياده تعداد ميں
رد کئے جاتے ہيں۔
يہ مثاليں اس قانون کی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں جو مالزم يا اميدوار سے اس کی قومی اصل کی بناء پر
امتياز برتنے سے منع کرتا ہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ کوئی مالزمت دينے واال مالزم کو اس کی قومی اصل کی بنياد پر
سزا نہيں دے سکتا ،ہراساں يا معزول نہيں کر سکتا ،يا مالزمت دينے يا ترقی سے روک نہيں سکتا۔
اگر آپ کا خيال ہے کہ کسی ايمپالئر ،ليبر تنظيم يا مالزمت دالنے والی ايجنسی نے آپ کے ساتھ قومی اصل کی
بناء پر امتياز برتا ہے تو مندرجہ ذيل سے رابطہ کريں:
ايکول ايمپالئمنٹ آپرچونيٹيز کميشن )(Equal Employment Opportunity Commission
(800) 669-4000
)جن ايمپالئروں کے پاس  15يا اس سے زياده مالزم ہوں(
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سپيشل کونسل کا دفتر )(Office of Special Counsel
(800) 255-7688
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair Employment Practices, NYA
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
osccrt@usdoj.gov
)جن ايمپالئروں کے پاس  4سے  14تک مالزم ہوں(
ايمپالئمنٹ لِٹی گيشن سيکشن )(Employment Litigation Section
(202) 514-3831
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Employment Litigation Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
بطور معمول دکھاتا ہو(
)سٹيٹ يا لوکل حکومت کی طرف سے ايمپالئر جو غير قانونی امتياز بہ تواتر اور
ِ
مزيد ،ايمپالئر فيڈرل قانون کی خالف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے اگر وه صرف بعض قومی اصل کے لوگوں
کے خصوصی ورک آتھرائزيشن کے کاغذات جيسے گرين کارڈ طلب کرے ،يا ايسے کاغذات رد کرے۔ مزيد معلومات
کے لئے يا شکايت درج کرنے کے لئے اس ڈويژن کے سپيشل کونسل کے دفتر سے اوپر دئے گئے پتہ ،ٹول فری نمبر يا
ای ميل پر رابطہ کريں۔

ہا ٔوسنگ
* ايک ہوائيَن اصل خاندان ،فليٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ کرائے پر چﮍھانے واال ايجنٹ انہيں کہتا ہے کہ اپارٹمنٹ خالی نہيں
ہے ،جبکہ اپارٹمنٹ خالی ہيں اور سفيد فام اميد واروں کو دکھائے جا رہے ہيں۔
* مکان بکوانے واال ايک ايجنٹ ايک الطينی امريکی خاندان کو صرف ايسے مکان دکھاتا ہے جو الٹينو اکثريت کے
عالقوں ميں واقع ہيں اور اس خاندان کو ايسے مکان دکھانے سے انکار کرتا ہے جو سفيد فام اکثريت کے عالقوں
ميں ہيں۔
يہ مثاليں فيڈرل فيئر ہا ٔوسنگ ايکٹ ) (Federal Fair Housing Actکی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں۔ يہ
ت حال ) 18سال سے
قانون ،ہا ٔوسنگ کے معاملہ ميں ،قومی اصل ،نسل ،رنگ ،جنس ،مذہب ،معذوری ،يا خانگی صور ِ
5
کم عمر کے بچوں کی موجودگی( کی بناء پر امتياز برتنے سے منع کرتا ہے۔ امتياز کی انفرادی شکايات (800) 669-
 9777پر ڈپارٹمنٹ آف ہا ٔوسنگ اينڈ اربن ڈولپمنٹ )،(Department of Housing and Urban Development
) (HUDکو رپورٹ کی جا سکتی ہيں۔ اگر آپ کے خيال ميں امتيازی رويہ متواتر اور معمول کا ہے تو اس ڈويژن کے
سول اين فورسمنٹ سيکشن سے بذريعہ ٹيليفون  (202) 514-4713يا  (800) 896-7743پر ،يا بذريعہ ای
ہا ٔوسنگ اينڈ ِ
ميل fairhousing@usdoj.gov ،پر رابطہ کريں۔ آپ مندرجہ ذيل پر بھی لکھ سکتے ہيں:
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يہ مثاليں فيڈرل فيئر ہا ٔوسنگ ايکٹ ) (Federal Fair Housing Actکی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں۔ يہ
ت حال ) 18سال سے
قانون ،ہا ٔوسنگ کے معاملہ ميں ،قومی اصل ،نسل ،رنگ ،جنس ،مذہب ،معذوری ،يا خانگی صور ِ
کم عمر کے بچوں کی موجودگی( کی بناء پر امتياز برتنے سے منع کرتا ہے۔ امتياز کی انفرادی شکايات (800) 669-
 9777پر ڈپارٹمنٹ آف ہا ٔوسنگ اينڈ اربن ڈولپمنٹ )،(Department of Housing and Urban Development
) (HUDکو رپورٹ کی جا سکتی ہيں۔ اگر آپ کے خيال ميں امتيازی رويہ متواتر اور معمول کا ہے تو اس ڈويژن کے
سول اين فورسمنٹ سيکشن سے بذريعہ ٹيليفون  (202) 514-4713يا  (800) 896-7743پر ،يا بذريعہ ای
ہا ٔوسنگ اينڈ ِ
ميل fairhousing@usdoj.gov ،پر رابطہ کريں۔ آپ مندرجہ ذيل پر بھی لکھ سکتے ہيں:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

قرضہ کی فراہمی
* ايک الطينی امريکی عورت سے سفيد فام صارفين کی نسبت زياده شرح سود اور زياده فيس لی جا رہی ہے جبکہ ان
کا مالی پس منظر ايک جيسا ہے اور وه ايک ہی جيسے قرض کے لئے درخواست دے رہے ہيں۔
يہ مثال ان فيڈرل قوانين کی خالف ورزی کی ہو سکتی ہے جو قومی اصل ،نسل ،رنگ ،جنس ،مذہب ،معذوری،
اذدواجی نوعيت ،يا کسی شخص کی آمدنی کا کوئی حصہ پبلک امداد سے آنے ،يا کسی شخص کے کنسومر کريڈٹ
پروٹيکشن ايکٹ ) (Consumer Credit Protection Actکی طرف سے محفوظ کرده حقوق استعمال کرنے کی وجہ
سے امتياز برتنے سے منع کرتے ہيں۔ اگر قرض/لون مکان کے رہن  ،گھر کی مرمت و اضافے ،يا گھر سے متعلق
دوسری وجوہات کی بناء پر ہو تو آپ ڈپارٹمنٹ آف ہا ٔوسنگ اينڈ اربن ڈولپمنٹ (Department of Housing and
) Urban Developmentکو  (800) 669-9777پر شکايت درج کرا سکتے ہيں۔ اگر لون ہا ٔوسنگ کے عالوه کسی اور
مقصد سے ہو )جيسے کار لون( ،تو آپ قرض کے فراہم کار کی انضباطی ايجنسی ،فيڈرل ٹريڈ کميشن (Federal Trade
) ،Commissionيا اپنی سٹيٹ کے اٹارنی جنرل ) (Attorney Generalکے دفتر ميں شکايت درج کرا سکتے ہيں۔ آپ
سول اينفورسمنٹ سيکشن کو اپنے حقوق کے بارے ميں مزيد معلومات حاصل کرنے يا شکايت درج کرانے
ہا ٔوسنگ اينڈ ِ
کے لئے  (202) 514-4713يا  (800) 896-7743پر يا بذريعہ ای ميل  fairhousing@usdoj.govپر رابطہ کر
سکتے ہيں۔ آپ مندرجہ ذيل پتہ پر بھی لکھ سکتے ہيں:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

ت سکونت
پبلک مقاماِ 6
* ريسٹورانٹ ميں ايشين امريکنوں کا ايک گروپ ايک گھنٹے سے زائد وقت کے لئے سروس کا انتظار کرتا ہے،
جبکہ سفيد فام اور الٹينو گاہکوں کے گروپ کو فوری سروس ملتی ہے۔
* ہوٹل کے ہيشن امريکن گاہکوں کو کہا جاتا ہے کہ انہيں کريڈٹ کارڈ کی بجائے نقد ادائگی کرنا ہوگی ،ان سے
دوسرے خريداروں کی نسبت زياده پيسہ ليا جاتا ہے ،اور انہيں مساوی سہوليات ،جيسے توليہ اور صابن وغيره نہيں
دی جاتيں۔
يہ مثاليں ان فيڈرل قوانين کی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں جو قومی اصل ،نسل ،رنگ ،يا مذہب کی بناء پر
ت سکونت ميں ہوٹل ،ريسٹورانٹ ،اور تفريح کے
ت سکونت پر امتياز برتنے سے منع کرتے ہيں۔ پبلک مقاما ِ
پبلک مقاما ِ
مقامات شامل ہيں۔ اگر آپ کا خيال ہے کہ آپ کو کسی پبلک مقام ميں داخل ہونے يا اس کے مساوی استفاده سے روکا گيا
سول اينفورسمنٹ سيکشن سے )(202
ہے اور جہاں امتيازی برتا ٔو متواتر يا
بطور معمول ہوتا ہے ،تو آپ ہا ٔوسنگ اينڈ ِ
ِ
 514-4713يا  (800) 896-7743پر ،يا  fairhousing@usdoj.govپر بذريعہ ای ميل رابطہ کريں۔ آپ انہيں مندرجہ
ذيل پتہ پربھی لکھ سکتے ہيں۔
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue,
5 NW
Washington, D.C. 20530

يہ مثاليں ان فيڈرل قوانين کی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں جو قومی اصل ،نسل ،رنگ ،يا مذہب کی بناء پر
ت سکونت ميں ہوٹل ،ريسٹورانٹ ،اور تفريح کے
ت سکونت پر امتياز برتنے سے منع کرتے ہيں۔ پبلک مقاما ِ
پبلک مقاما ِ
مقامات شامل ہيں۔ اگر آپ کا خيال ہے کہ آپ کو کسی پبلک مقام ميں داخل ہونے يا اس کے مساوی استفاده سے روکا گيا
سول اينفورسمنٹ سيکشن سے )(202
ہے اور جہاں امتيازی برتا ٔو متواتر يا
بطور معمول ہوتا ہے ،تو آپ ہا ٔوسنگ اينڈ ِ
ِ
 514-4713يا  (800) 896-7743پر ،يا  fairhousing@usdoj.govپر بذريعہ ای ميل رابطہ کريں۔ آپ انہيں مندرجہ
ذيل پتہ پربھی لکھ سکتے ہيں۔
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

پوليس کی بے ضابطگی و بد سلوکی
* پوليس افسر ،ٹريفک کی بعض خالف ورزيوں کے لئے ،بار بار ان کاروں کو روک ليتے ہيں جنہيں الٹينو چال رہے
ہوں ،ليکن سفيد فام ڈرائيوروں کو انہی خالف ورزيوں کے لئے شاذونادر ہی روکتے ہيں۔
* ايک پوليس افسر سﮍک پر ايک ويت نامی اصل کے آدمی سے سواالت پوچھتے ہوئے غصے ميں آجاتا ہے کيونکہ
وه آدمی انگريزی نہ جاننے کے سبب جواب نہيں دے پاتا۔ وه افسر اس آدمی کو بے ضابطہ رويہ کے لئے گرفتار کر
ليتا ہے۔
يہ مثاليں امريکی آئين )يونائٹڈ سٹيٹس کانسٹی ٹيوشن (United States Constitution ،کے مساوی تحفظ کے
دفعات ) (Equal Protection Clauseکی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں۔ يہ اومنی بس کرائم کنٹرول اينڈ سيف سٹريٹس
ايکٹ آف  (Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968) 1968کی بھی خالف ورزی ہو سکتی
ہيں۔ وه قانون يو ايس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے مالی امداد لينے والے پوليس ڈپارٹمنٹ کے ہاتھوں قومی اصل ،نسل،
سول رائٹس ايکٹ آف 1964کے ٹائٹل  VIکی بھی خالف
رنگ ،مذہب يا جنس کی بنياد پر امتياز سے منع کرتا ہے۔ يہ ِ

ورزی ہو سکتی ہيں جو فيڈرل مالی امداد بشمو ِل قرق شده جائداد حاصل کرنے والی نفاذ قانون کی ايجنسيوں کے ہاتھوں
امتياز سے منع کرتا ہے۔ سٹيٹ اور مقامی نفا ِذ قانون ايجنسيوں 7کی زياده تر تعداد اس ميں شامل ہے۔
انفرادی امتيازی برتا ٔو کی شکايات فيڈرل کوارڈينيشن اينڈ کمپالئنس سيکشن کو مندرجہ ذيل پتہ پر درج کرائی جا
سکتی ہيں:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Federal Coordination and Compliance Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

يا فيڈرل کوارڈينيشن اينڈ کمپالئنس سيکشن سے  (888) 848-5306يا ) (202) 307-2678 (TDDپر رابطہ کرسکتے
ہيں۔
انفرادی امتيازی برتا ٔو کی شکايات آفس آف جسٹس پروگرامز کو Office for Civil Rights, Office of
 Justice Programs, U.S. Department of Justice, Washington, D.C. 20531پر درج کرائی جا سکتی ہيں يا
آفس آف جسٹس پروگرام سے  (202) 307-0690پر رابطہ کريں۔
سپيشل لٹی گيشن سيکشن ان شکايات کی تفتيش اور مقدمات دائر کرتا ہے جو پوليس ڈپارٹمنٹ کے قومی اصل
کی بنياد پر امتياز برتنے کے عمل کے تواتر اور معمول ہونے کے متعلق ہوں۔ شکايت درج کرنے کے لئے سپيشل لٹی
گيشن سيکشن سے  (202) 514-6255يا  (877) 218-5228پر رابطہ کريں۔ آپ اس پتہ پر بھی لکھ سکتے ہيں:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Special Litigation Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

اداری سہوليات ميں داخل اشخاص کے شہری حقوق
زير ہراست افراد کے لئے انضباطی پيشيوں کا ترجمہ نہ کرے۔
* کوئی جيل خانہ انگريزی نہ بولنے والے ِ
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Civil Rights Division
Special Litigation Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

اداری سہوليات ميں داخل اشخاص کے شہری حقوق
زير ہراست افراد کے لئے انضباطی پيشيوں کا ترجمہ نہ کرے۔
* کوئی جيل خانہ انگريزی نہ بولنے والے ِ
* کسی سٹيٹ کے نفسياتی امراض کے ہسپتال کے پاس انگريزی نہ بولنے والوں کو عالج پہنچانے کے ذرائع نہ ہوں۔
يہ مثاليں امريکی آئين )يونائٹڈ سٹيٹس کانسٹی ٹيوشن (United States Constitution ،کے مساوی تحفظ کے
دفعات ) (Equal Protection Clauseکی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں۔يہ مثاليں يونائٹڈ سٹيٹس کانسٹی ٹيوشن کے
مساوی تحفظ کی دفعات کی خالف ورزی کی ہو سکتی ہيں۔ سپيشل لٹی گيشن سيکشن سٹيٹ يا مقامی سرکاری اداری
8
زير حراست رکھنے
سہولتوں ميں لوگوں کے آئينی حقوق کا تحفظ کرتا ہے جيسے پرزنز  ،جيل خانے ،مقدمے سے پہلے ِ
کی مراکز ،کم عمروں کی اصالحی سہوليات ،پبلک امداد سے چلنے والے نرسنگ ہوم ،اور نفسياتی اور جسمانی نشو نما
کی معذوری رکھنے والے مريضوں کے ادارے۔
اگر آپ کسی ايسی سہوليت ميں رہتے ہيں اور آپ کا خيال ہے کہ آپ کے ساتھ قومی اصل کی بناء پر متواتر
اور معمول کے طور پر امتياز برتا جاتا ہے ،تو سپيشل لٹی گيشن سيکشن سے  (202) 514-6255يا (877) 218-5228
پر رابطہ کريں۔ آپ مندرجہ ذيل کو بھی لکھ سکتے ہيں:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Special Litigation Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

فيڈرل امداد پانے والے پروگرام
* ايک مقامی سوشل سروسز ايجنسی کورين ميں مالزمت کی ٹريننگ يا معلومات فراہم نہيں کرتی ہے ،حاالنکہ بستی
کے ايک چوتھائی لوگ صرف کورين بولتے ہيں۔
* الٹينو اکثريت کے ايک عالقے ميں ايک ہسپتال ميں موجود کلينک کا عملہ ،معمول کے طور پر ،الٹينو مريضوں
کے لہجے کا مزاق اڑاتا ہے اور اس پر تبصرے کرتا ہے اور بعض دفعہ انہيں خدمات بھی دير سے پہنچاتا ہے۔

يہ مثاليں ان فيڈرل قوانين کی خالف ورزی کی ہو سکتی ہے جو فيڈرل فنڈز حاصل کرنے والے پروگراموں کو
قومی اصل ،نسل يا رنگ کی بنياد پر امتياز برتنے سے منع کرتے ہيں۔ اگر آپ کا خيال ہے کہ کسی سٹيٹ يا لوکل
حکومتی ايجنسی ،يا فيڈرل حکومت سے فنڈز حاصل کرنے والی کسی ايجنسی نے آپ کے ساتھ امتياز برتا ہے ،تو آپ
ڈويژن کے فيڈرل کوارڈی نيشن اينڈ کمپالئنس سيکشن سے  (888) 848-5306يا  (202) 307-2678پر رابطہ کر
سکتے ہيں۔ آپ اس پتہ پر بھی لکھ سکتے ہيں:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Federal Coordination and Compliance Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
فيڈرل کوارڈی نيشن اينڈ کمپالئنس سيکشن آپ کی شکايت اس فيڈرل فنڈنگ ايجنسی کو بھيج دے گا جو اپنے
امداد پانے والوں پر عدم امتياز کے نفاذ کے لئے بنيادی طور پر ذمہ دار ہو۔
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ووٹنگ
ووٹنگ
* ايک پولنگ اہل کار ،ايک سياه فام ووٹر سے ،جو غير ملکی لہجہ ميں بولتا ہے اور جس کا آخری نام کسی اور
شہريتنامکاکسی
سے آخری
جس کا
ہے اور
ميں بولتا
سے ،جو
امريکنايک
پولنگہے،اہل کار،
* ايک
ثبوتاورنہيں
ووٹروں
دوسرے
لہجہليکن
ملکیہے،
غير کہتا
کرنے کو
ووٹر پيش
سياه کافامثبوت
شہريت
قوميت کا
مانگتا۔ کا ہے ،امريکن شہريت کا ثبوت پيش کرنے کو کہتا ہے ،ليکن دوسرے ووٹروں سے شہريت کا ثبوت نہيں
قوميت
مانگتا۔
* ايک بﮍی ہسپانوی بولنے والی بستی ميں ووٹروں کے تقاضہ کے باوجود اليکشن اہل کار سپينش زبان بولنے والے
والے
سپينش
بشمولاليکشن اہل
مناسبکےموادباوجود
کےکاتقاضہ
ووٹروں
بستی
ہسپانویکےبولنے
تربيتبﮍی
* ايک
بولنےکرنے
زبانٹ مہيا
ور بيلي
رجسٹريشنکارفارم ا
اليکشں
ميں ميں
سپينش
والیاور
کارکنان
يافتہ پول
انکارکرنے
سےٹ مہيا
دينے بيلي
فارم اور
رجسٹريشن
مناسب مواد
اليکشں کا
سپينشکوميں
کارکنان
پول کے
تربيتيايافتہ
کرتے
اجازت
بشمولالنے کی
مترجم ساتھ
بوتھوں ميں
ووٹنگ
جاننےاوروالوں
انگريزی
محدود
سے،
سے ،يا محدود انگريزی جاننے والوں کو ووٹنگ بوتھوں ميں مترجم ساتھ النے کی اجازت دينے سے انکار کرتے
ہيں۔
ہيں۔
ووٹنگ سيکشن ان مثالوں ميں پيش کرده مسائل کے انسداد کے لئے قدم اٹھا سکتا ہے۔ فيڈرل قانون ووٹنگ ميں
ووٹنگکیميں
نسل ،اٹھا
لئے قدم
ميںکے
مسائل
سيکشن ان
قانونبولنے
فيڈرل زبان
ہے۔ اقليتی
سکتاکسی
رنگ يا
کےکی
انسدادکو ان
لوگوں
کردهجس
پيشہے،
ميںکرتا
مثالوں منع
برتا ٔو سے
ووٹنگامتيازی
مختلف قسم کے
بولنے کی
کرنايا کسی
رنگ
اورنسل،
دينا کی
کو ان
کرنا،لوگوں
جسو ميں
خصوصیبرتا ٔو سے منع کرتا ہے،
کے امتيازی
فيڈرل
زبان ازيں،
اقليتیعالوه
شامل ہے۔
ہراساں
ڈراوے
مختلفسےقسمانہيں
وجہ
طور سے چن کر الگ برتا ٔ
فيڈرل
،
ازيں
عالوه
ہے۔
شامل
کرنا
ہراساں
اور
دينا
ڈراوے
کرنا،
و
برتا
الگ
کر
چن
سے
طور
خصوصی
بعضانہيں
قانونسے
وجہ
ٔ
حلقہ ہائے اختيار ميں تقاضا کرتے ہيں کے اليکشن مواد اور امداد اقليتی زبانوں ميں مہيا کئے جائيں تاکہ
جائيں تاکہ
ميں مہيا
اقليتیيہزبانوں
کرتےموہيںثر کے
قانون بعض حلقہ ہائے اختيار ميں تقاضا
بيليٹ يا
کئےجنہيں
افراد کو
قوانين ان
امدادعالوه
اور کے
مواد۔ اس
اليکشنسکيں
ووٹ ڈال
محدود انگريزی جاننے والے ووٹر با علم اور ٔ
بيليٹ يا
جنہيں
لئےعلممدداور م ٔو
ووٹر با
جاننے والے
انگريزی
محدود
ليے
مدد کے
افرادکوکواپنی
ان فرد
قوانينکسی
عالوهپسنديہ کے
کےاپنی
سکيں۔ہيںاسکہ وه
ڈالديتے
ووٹحق
درکارثرہو يہ
پﮍھنے کے
دوسرا مواد
اليکشن کا
ليے
کسیميںفرد کو
ازيں ،اپنی
عالوه کہ وه
کے(۔ديتے ہيں
وں حق
نمائند يہ
درکار ہو
پﮍھنے کے
اليکشن کا
مددٔو ياکےاقليتی
اپنیبرتا
امتيازی
کےعمل
پسندکے
ووٹنگ
مدد کے
ايمپالئر يالئےيونين
مواداپنے
دوسراائے
رکھيں )سو
ساتھ
اقليتی
برتا ٔو
امتيازی
ووٹنگکے عمل
ازيں ،ياووٹنگ
عالوه
نمائند
ميںيونين
ايمپالئر يا
رسائیاپنے
رکھيں )کیسوائے
ساتھ
کی
کےيا دن
اليکشن
ميںعملہ
سيکشن کا
مشاہدين
کے(۔فيڈرل
وں ميں
نتيجہ
کےکے
تشويش
کے بارے
زبان والوں
کےيادن کی
عملہ اليکشن
سيکشن
مشاہدين يا
اليکشننتيجہ ميں
تشويش کے
سکتابارے
رسائیکرکے
کیکی
والوں
زبان
ووٹنگ مثالً
)(at-large
ايٹکاالرج
طريقہء کار،
فيڈرلايسے
کروانے کے
ميںسيکشن
ہے۔ يہ
نگرانی
کاروائی
کاروائی کی نگرانی کر سکتا ہے۔ يہ سيکشن اليکشن کروانے کے ايسے طريقہء کار ،مثالً
) (at-largeيا
ايٹاثرالرج
انداز ہوتی ہو۔
طاقت
نظر ثانی کر سکتا ہے جن سے اقليتوں کے ووٹ کی
ڈسٹرکٹ کے منصوبوں ،کی بھی ِ
نظر ثانی کر سکتا ہے جن سے اقليتوں کے ووٹ کی طاقت اثر انداز ہوتی ہو۔
ڈسٹرکٹ کے منصوبوں ،کی
بھی ِ
والے افراد کے لئے يہ دستاويز موٹے حروف ميں ،آڈيو ٹيپ ،کمپيوٹر ڈسک ،اور بريل
نوٹ :معذوری رکھنے
ہوگی۔کہ ووٹ دينے ميں آپ کے ساتھ امتياز برتا گيا ہے يا ووٹ ڈالنے ميں آپ کو مدد دينے سے
خيال ہے
)(Brailleاگرميںآپ کا
دستياب
سے
پر يايا ووٹ ڈالنے ميں آپ کو مدد
)(800ہے
253برتا گيا
امتياز
سے ساتھ
آپ کے
دينے ميں
خيال ہے
اگر آپ
دينے کے
voting.section@usdoj.gov
-3931
سيکشن
ووٹووٹنگ
ڈويژنکہکے
ہے،کاتو آپ
انکار کيا گيا
 voting.section@usdoj.govکے
) (800پر
-3931
انہيںسے
سيکشن
کر کے
ڈويژن
ميلآپ
ہے ،تو
انکارپر کيا گيا
بھی ياسکتے ہيں:
253پر لکھ
ذيل پتہ
مندرجہ
ووٹنگ آپ
سکتے ہيں۔
رابطہ
بذريعہ ای
پتہ
پتہ پر بذريعہ ای ميل رابطہ کر سکتے ہيں۔ آپ انہيں مندرجہ ذيل پتہ پر لکھ بھی سکتے ہيں:
آپ بخوشی اس کتابچہ کی فوٹو کاپی کر سکتے ہيں۔
U.S. Department of Justice
U.S.
Department
of Justice
Civil
Rights Division
Civil Rights
Division
Voting
Section,
NWB
Voting Section,
NWB NW
950 Pennsylvania
Avenue,
950Washington,
PennsylvaniaD.C.
Avenue,
20530NW
Washington, D.C. 20530

جب آپ اس کتابچہ ميں درج کسی بھی دفتر کو فون کريں گے ،تو فون کا جواب انگريزی ميں ديا جائے گا۔ اگر
ہولڈ اگر
جائے گا۔
ميں ديا
انگريزی
بولتےفون
زبانگے ،تو
کريں
آپ فون
دفتر کو
کسی بھی
کتابچہہوميںتو درج
کی اس
جب آپ
ملنے تک
مترجم
جوابآپ کو
ہيں۔ آکاپريٹر
کونسی
بتائيں کہ
آپريٹر کو
ضرورت
آپ کو مترجم
تک ہولڈ
ملنے
کےمترجم
ادارے کو
پريٹر آپ
کو بتائيں
آپريٹر
ضرورت ہو
مترجم
آپ کو
پاس يہ
ہمارے
ذريعے
ہيں۔ آايک
بولتےوالے
زبانکرنے
کونسیمہيا
زبانوںکہکےآپمترجم
کريں۔
فون توبند نہ
کی مہربانی
برائے
کرائے گا۔
ترجم مہيا کرنے والے ايک ادارے کے ذريعے ہمارے پاس يہ
کے م
زبانوں
بولنے کر
فون بند نہ
برائے
سہولت گا۔
کرائے
سکيں۔
مدد کر
يں۔ کی
والے
مہربانیزبان
ہے کہ ہر
موجود
سہولت موجود ہے کہ ہر زبان بولنے والے کی مدد کر سکيں۔
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نوٹ :معذوری رکھنے والے افراد کے لئے يہ دستاويز موٹے حروف ميں ،آڈيو ٹيپ ،کمپيوٹر ڈسک ،اور بريل
) (Brailleميں دستياب ہوگی۔

آپ بخوشی اس کتابچہ کی فوٹو کاپی کر سکتے ہيں۔

جاری کرده اگست2010 ،
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