ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਜਨਸੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜਿਲਾਉਣ, ਅਿਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ
ਿਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸਰੁੱ ਜਿਆ
ਜਿਤਕਰਾ ਕਾਨੂੰ ਨ (ਫਟਕਲ ਸੋਧਾਂ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 19 ਜਨ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਜਨਸੀ, ਅਿਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਰੁੱ ਜਿਆ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਜਨਸੀ
ਜਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (SDO), ਅਿਾਹਜਤਾ ਜਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (DDO) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਜਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
(RDO) ਨੂੰ ਸੋਜਧਆ, ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਰਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕੂੰ ਮ ਨਾਲ ਜੜੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜਜਨਸੀ
ਜਿਤਕਰਾ (ਸੂੰ ਸ਼ੋਧਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021 ਨੇ SDO ਜਿੁੱ ਚ ਰਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ
ਜਿੁੱ ਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜਿਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱ ਜਿਆ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ
ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜਿਲਾਉਣ ਦੀ ਿਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸਰੁੱ ਜਿਆ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਜਿੁੱ ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 19 ਜਨ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗ
ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰ ਨ ਕੀ ਕਜਹੂੰ ਦਾ ਹੈ:
SDO ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23A ਦੇ ਤਜਹਤ, ਜਕਸੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਅਜਜਹੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਜਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜਿਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ
ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੀ ਹੈ।
DDO ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22A ਦੇ ਤਜਹਤ, ਜਕਸੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਅਜਜਹੇ ਜਕਸੇ ਅਿਾਹਜ
ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੀ ਹੈ।
RDO ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24A ਦੇ ਤਜਹਤ, ਜਕਸੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਅਜਜਹੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਰ 'ਤੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਕਾਰਜ
ਸਥਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਇੁੱ ਕ "ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ" ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਅਜਜਹੇ ਸਥਾਨ ਿਜੋਂ ਿਜਰਭਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:


ਜਜੁੱ ਥੇ ਜਿਅਕਤੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ



ਜਕ ਉਹ ਜਿਅਕਤੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਜੋਂ ਸਾਮਲ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸੂੰ ਭਿ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:


ਇੁੱ ਕ ਸੂੰ ਗਠਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਜਜੁੱ ਥੇ ਜਿਅਕਤੀ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਿ ਕਰਦੇ ਹਨ;



ਇੁੱ ਕ ਬੈਜਰਸਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਜੁੱ ਥੇ ਜਿਅਕਤੀ ਜਿਉਜਿਲੇ ਜ ਕਰਦੇ ਹਨ;



ਿਰਦਰਸਨੀ ਬਥ ਜਾਂ ਿਰਦਰਸਨੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ;



ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਿੁੱ ਿ ਿੁੱ ਿ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਜਹ-ਕਾਰਜ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ;



ਸਿਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਤਿਾਦ ਿਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੂੰ ਿਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਚਾਰਕ
ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਸਿਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਕਾਉਂਟਰ;
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ਿੇਿ ਤੇ ਉਤਿਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਿੇਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਕਾਉਂਟਰ;
ਅਤੇ



ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ (NGOs) ਦੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਜਜੁੱ ਥੇ ਜਿਅਕਤੀ ਸਿੈ-ਸੇਿੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੌ ਣ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸੋਧੇ ਗਏ SDO, DDO, ਅਤੇ RDO ਦੇ ਤਜਹਤ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਦੋਿਾਂ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਿਾਹਜਤਾ ਜਾਂ
ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਤਜਹਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਿਜਰਭਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ:


ਇੁੱ ਕ ਮਾਲਕ;



ਇੁੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ;



ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ;



ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮਿੀ;



ਕਮੀਸਨ ਏਜੂੰ ਟ;



ਕਮੀਸਨ ਏਜੂੰ ਟ ਦਾ ਮਿੀ;



ਫਰਮ ਜਿੁੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ;



ਇੁੱ ਕ ਇੂੰ ਟਰਨ; ਜਾਂ



ਇੁੱ ਕ ਿਲੂੰਟੀਅਰ।

ਿਲੂੰਟੀਅਰ – ਇੁੱ ਕ ਜਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਕਸੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੁੱ ਥਾ ਜਿੁੱ ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿੈ-ਸੇਿੀ ਕੂੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੁੱ ਕ ਇੂੰ ਟਰਨ – ਇੁੱ ਕ ਅਜਜਹਾ ਜਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੁੱ ਕ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਿ ਲਈ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਿਰ ਉਸ ਦਜੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇੁੱ ਕ "ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਿ" ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਅਿਧੀ ਿਜੋਂ ਿਜਰਭਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੁੱ ਕ ਿੇਸੇਿਰ ਜਾਂ ਅਕਾਦਜਮਕ ਯੋਗਤਾ
ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕੂੰ ਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੁੱ ਚ ਜਿਉਜਿਲੇ ਜ ਸਾਮਲ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ; ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਅਿਧੀ ਜਜਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਿ ਿਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਜਨਸੀ ਿਰੇਸਾਨੀ ਕੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?
ਜਜਨਸੀ ਿਰੇਸਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਰਿ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
(1)

ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਿਰਤੀ ਅਣਚਾਜਹਆ ਜਿਹਾਰ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ –
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 ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਉਜਚਤ ਜਜਨਸੀ ਿੇਸਗੀ, ਜਾਂ ਜਜਨਸੀ ਜਲਹਾਜ਼ਨ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਜਾਂ
 ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਜਨਸੀ ਿਰਜਕਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਣਉਜਚਤ ਜਿਹਾਰ ਜਿੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਜਸ ਲਈ
ਇੁੱ ਕ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਅਕਤੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਜਿੁੱ ਚ, ਇਹ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗਾ ਜਕ ਦਜਾ ਜਿਅਕਤੀ
ਨਾਰਾਜ਼, ਅਿਮਾਜਨਤ ਜਾਂ ਡਜਰਆ ਹੋਿੇਗਾ।
(2) ਜਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਰੋਧਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਇੁੱ ਕ ਜਿਅਕਤੀ, ਇਕੁੱ ਲਾ ਜਾਂ ਦਜਜਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ, ਜਜਨਸੀ ਿਰਜਕਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹਾਰ ਜਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ
ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਿੈਦਾ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ । ਅਜਜਹੇ ਜਿਹਾਰ, ਉਦਾਹਰਣ
ਿਜੋਂ, ਜਜਨਸੀ ਚਟਕਲੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਲੀਲ ਤਸਿੀਰਾਂ ਜਦਿਾਉਣ ਦੇ ਰਿ ਜਿੁੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਿੇਂ ਜਕਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਜਨਸੀ ਸੋਸਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਜਨਸ
ਤੇ ਜਧਆਨ ਜਦੁੱ ਤੇ ਜਬਨਾਂ, ਜਜਨਸੀ ਿਰੇਸਾਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਿੇਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਡੇਜ਼ੀ ਇੁੱ ਕ ਿੁੱ ਡੀ ਿਰਚਨ ਦੀ ਦਕਾਨ 'ਤੇ ਿੇਿ 'ਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਜਨਕ ਉਤਿਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਚਾਰਕ ਿਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਰਚਨ
ਦੀ ਦਕਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਰਚਾਰਕ ਕੂੰ ਿਨੀ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਿਰਚਨ ਦੀ ਦਕਾਨ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਡੇਜ਼ੀ ਿਾਲੇ ਜਹੁੱ ਸੇ ਜਿੁੱ ਚ ਹੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਜਕਆਂ 'ਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਡੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਜਨਸੀ ਿੇਸ਼ਗੀਆਂ ਜਦੁੱ ਤੀਆਂ, ਜਜਸ ਨਾਲ
ਡੇਜ਼ੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਰ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈਨਰੀ ਦਆਰਾ ਡੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜਜਨਸੀ ਿਰੇਸਾਨੀ
ਦੇਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜਿਲਾਉਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?
ਔਰਤਾਂ ਦਆਰਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜਿਆਉਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਰਿ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਔਰਤ ਜਨਮਨਜਲਜਿਤ ਦਆਰਾ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ
ਜਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ:
(1)

ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱ ਧ ਜਿਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਔਰਤ ਿਰਤੀ ਅਣਚਾਜਹਆ ਜਿਹਾਰ
ਜਦੋਂ ਇੁੱ ਕ ਜਿਅਕਤੀ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਹਾਰ ਜਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੁੱ ਕ ਜਨਆਂਿਰਨ ਜਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਧਆਨ ਜਿੁੱ ਚ ਰੁੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਨਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਔਰਤ ਉਸ ਜਿਹਾਰ ਨਾਲ ਦਿੀ,
ਅਿਮਾਜਨਤ ਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਏਗੀ।

(2)

ਇੁੱ ਕ ਿਰਤੀਕਲ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਇੁੱ ਕ ਜਿਅਕਤੀ ਇਕੁੱ ਲਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਅਜਜਹੇ ਜਿਹਾਰ ਜਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ
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ਿਰਤੀ ਇੁੱ ਕ ਿਰਤੀਕਲ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਜਹੇ ਜਿਹਾਰ ਜਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਔਰਤ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜਦਗੀ ਜਿੁੱ ਚ ਅਜਜਹਾ ਜਬਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ
ਜਬਆਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਜਲਿਤੀ ਰਿ ਜਿੁੱ ਚ ਹੋਿੇ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਇੁੱ ਕ ਸਜਹ-ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਜਿੁੱ ਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜਿਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਰੇਸਾਨੀ
ਯਾਨ-ਜਿੂੰ ਗ ਇੁੱ ਕ ਕੂੰ ਿਨੀ ਜਿੁੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੁੱ ਕ ਸਜਹ-ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਜਿੁੱ ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਗਹਾ ਜਕਰਾਏ 'ਤੇ ਜਦੂੰ ਦੀ
ਹੈ। ਯਾਨ-ਜਿੂੰ ਗ ਦੀ ਆਿਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਜਹਮਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਲਈ ਦੁੱ ਧ ਕੱ ਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ
ਸਜਹਮਤ ਸੀ ਜਕ ਯਾਨ-ਜਿੂੰ ਗ ਆਿਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਸੋਈ ਜਿੁੱ ਚ ਫਜਰੁੱ ਜ ਜਿੁੱ ਚ ਰੁੱ ਿ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਟੈਕ-ਜਹੂੰ ਗ ਇੁੱ ਕ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਜਹ-ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਜਿੁੱ ਚ ਜਕਸੇ ਹੋਰ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਿੁੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਉਸ ਮੂੰ ਜਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਕਰਾਏ ਤੇ ਰਜਹਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂੰ ਿਨੀਆਂ ਲਈ ਇੁੱ ਕ
ਸਾਂਝੀ ਜਗਹਾ ਹੈ। ਟੈਕ-ਜਹੂੰ ਗ, ਇੁੱ ਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਦੇ ਫਜਰੁੱ ਜ ਜਿੁੱ ਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਨੂੰ
ਿੇਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਨ-ਜਿੂੰ ਗ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰਾਂ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਤੂੰ ਨ ਮੌਜਕਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਯਾਨ-ਜਿੂੰ ਗ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਦਾ "ਸਆਦ" ਗਊ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਨਾਲੋਂ ਿਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।
ਅਜਜਹਾ ਜਿਿਹਾਰ ਇੁੱ ਕ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਿਹਾਰ ਿਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਯਾਨ-ਜਿੂੰ ਗ ਨੂੰ ਦਿੀ, ਅਿਮਾਜਨਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਡਰਾਏਗਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇੁੱ ਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜਿਲਾਉਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਿਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਿਰੇਸਾਨੀ ਕੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ?
ਅਿਾਹਜਤਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਿਾਹਜਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਉਜਚਤ ਜਿਿਹਾਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਜੁੱ ਥੇ
ਇੁੱ ਕ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਿੇਗਾ ਜਕ ਜਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਿਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼, ਅਿਮਾਜਨਤ
ਜਾਂ ਡਜਰਆ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਿੁੱ ਚ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਿਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਅਿਮਾਨਜਨਕ ਜਟੁੱ ਿਣੀਆਂ
ਜਾਂ ਭੁੱ ਦੇ ਚਟਕਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਸਲੀ ਿਰੇਸਾਨੀ ਦੋ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜਿੁੱ ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ:
(1)

ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਿਰਤੀ ਅਣਉਜਚਤ ਜਿਹਾਰ
ਜਜੁੱ ਥੇ ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਣਉਜਚਤ ਜਿਹਾਰ ਜਿੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਜਸਦਾ ਇੁੱ ਕ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਅਕਤੀ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗਾ ਜਕ ਦਜਾ ਜਿਅਕਤੀ ਇਸ ਜਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼,
ਅਿਮਾਜਨਤ ਜਾਂ ਡਜਰਆ ਹੋਿੇਗਾ।

(2) ਨਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਰੋਧਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਜਜੁੱ ਥੇ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਿਅਕਤੀ ਅਜਜਹੇ ਜਿਹਾਰ ਜਿੁੱ ਚ
ਸਾਮਲ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਿੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਉਦਾਹਰਣ: ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਲਈ ਅਿਾਹਜਤਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਰੇਸਾਨੀ
ਇੁੱ ਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੂੰ ਸਥਾ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਿਾਲੇ ਿਜਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਸੂੰ ਸਥਾ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਜਿੁੱ ਚ ਿਾਣੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਿੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਮਾਨ ਸਇਨ, ਇੁੱ ਕ ਿੈਰਿਲੇ ਜਜਕ ਅਤੇ ਿਹੀਲਚੇਅਰ-ਚਾਲਕ, ਇੁੱ ਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਜਿੁੱ ਚ
ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸਇਨ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੂੰ ਸਥਾ ਜਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਜ਼ਗਾਰ ਸਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਮਾਨ
ਸਇਨ ਦਫਤਰ ਜਿੁੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਿੋਂਗ ਨੇ ਕਈ ਮੌਜਕਆਂ ਤੇ
ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸਇਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਿਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਅਿਮਾਨਜਨਕ ਜਟੁੱ ਿਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਅੂੰ ਗਾਤਮਕ ਲਜਹਜ਼ੇ ਜਿੁੱ ਚ
ਇਹ ਕਜਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜਕ “ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਅਿਾਹਜ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਜਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ”, ਸ਼ਰੀਮਾਨ
ਿੋਂਗ ਨੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸਇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਜਕਹਾ: “ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸਇਨ, ਤਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਕਿੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਜਕ ਤਸੀਂ
ਅਿਾਹਜ ਹੋ ਅਤੇ ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਹੋ?” ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਿੋਂਗ ਦੇ ਅਜਜਹੇ ਜਿਹਾਰ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ
ਸਇਨ ਿਰਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਿਾਹਜਤਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਇੁੱ ਕ ਿੇਿ ਿਰਚਾਰਕ ਦੀ ਨਸਲੀ ਿਰੇਸਾਨੀ
ਸਰੀਮਤੀ ਜਡਏਗੋ, ਇੁੱ ਕ ਜਫਜਲਿੀਨੋ ਔਰਤ, ਇੁੱ ਕ ਿੁੱ ਡੀ ਿਰਚਨ ਦੀ ਦਕਾਨ ਜਿੁੱ ਚ ਜਸਹਤ ਉਤਿਾਦਾਂ ਦੇ ਿਰਚਾਰਕ ਿਜੋਂ ਕੂੰ ਮ
ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਰਚਨ ਦੀ ਦਕਾਨ ਦਆਰਾ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਸਹਤ ਉਤਿਾਦਾਂ ਦੀ ਕੂੰ ਿਨੀ ਦਆਰਾ
ਇੁੱ ਕ ਿਰਚਾਰਕ ਿਜੋਂ ਜਨਯਕਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ, ਇੁੱ ਕ ਚੀਨੀ ਔਰਤ, ਿਰਚਨ ਦੀ ਦਕਾਨ ਜਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਮਤੀ ਜਡਏਗੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਜਸਹਤ ਉਤਿਾਦਾਂ ਿਾਲੇ ਜਹੁੱ ਸੇ ਜਿੁੱ ਚ ਕੈਸੀਅਰ ਿਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ ਅਕਸਰ ਜਫਜਲਿੀਨੋ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਅੂੰ ਗਾਤਮਕ ਚਟਕਲੇ ਅਤੇ ਜਟੁੱ ਿਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਸਰਫ ਘਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗਾ ਮੂੰ ਨਣ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਦਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਟੁੱ ਿਣੀਆਂ ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ ਦਆਰਾ ਸਰੀਮਤੀ
ਜਡਏਗੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਕ ਸਰੀਮਤੀ ਜਡਏਗੋ ਜਫਜਲਿੀਨੋ ਹੈ। ਸਰੀਮਤੀ
ਜਡਏਗੋ ਨੇ ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ ਦੀਆਂ ਜਟੁੱ ਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅਿਮਾਜਨਤ ਮਜਹਸਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਜਿਰੋਧੀ
ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ, ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ ਦਆਰਾ ਸਰੀਮਤੀ ਜਡਏਗੋ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਨਸਲੀ
ਿਰੇਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ।
ਇੂੰ ਟਰਨ ਅਤੇ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ
SDO, DDO ਅਤੇ RDO ਦੇ ਤਜਹਤ, ਿਰਤੀਜਨਧੀ ਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਲਾਗ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਕ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਏਜੂੰ ਟ ਦਾ ਮਿੀ SDO, DDO ਅਤੇ RDO ਦੇ ਤਜਹਤ, ਜਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਏਜੂੰ ਟ
ਦੀ ਜਜਨਸੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜਿਲਾਉਣ, ਅਿਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਿਰੇਸਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗਾ, ਭਾਿੇਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਿੀ
ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਜਹਮਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੁੱ ਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ
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ਸਕਣ ਜਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਜਜਹੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਉਜਚਤ ਜਿਿਹਾਰਕ ਕਦਮ" ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਅਜਜਹੇ
ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਮਿੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇੂੰ ਟਰਨ ਜਾਂ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਜਿੁੱ ਚ ਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਸਮਾਨ ਧਾਰਣਾ ਲਾਗ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਗਏ SDO, DDO ਅਤੇ RDO ਜਿੁੱ ਚ ਅੁੱ ਗੇ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇੁੱ ਕ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਿ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿੁੱ ਚ
ਇੁੱ ਕ ਇੂੰ ਟਰਨ ਦਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ , ਇੂੰ ਟਰਨ ਦਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੂੰ ਮ ਿਜੋਂ ਮੂੰ ਜਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਜਜਸਨੇ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਿ ਲਈ ਇੂੰ ਟਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਗਆਨ ਜਾਂ
ਿਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਸਿੈ-ਸੇਿਾ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸੇ ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਦਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਦਆਰਾ ਕੀਤੇ
ਕੂੰ ਮ ਿਜੋਂ ਮੂੰ ਜਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਜਜਸਨੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਿੇਂ
ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਗਆਨ ਜਾਂ ਿਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੂੰ ਟਰਨ ਜਾਂ ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਚਾਅ ਜਸਰਫ ਉੱਥੇ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਜੁੱ ਥੇ ਉਹ ਸਾਬਤ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਸਨੇ ਇੂੰ ਟਰਨ ਜਾਂ ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਅਜਜਹਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਜਚਤ ਜਿਿਹਾਰਕ ਚੁੱ ਕੇ
ਹਨ, ਜਾਂ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸ਼ਿ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਸੇਿਾ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਚਾਅ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਜਿਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੇਗੀ ਜਕ ਕੀ ਇੂੰ ਟਰਨ ਜਾਂ
ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ

ਜਨਿਾਰਕ ਉਿਾਅ:


ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਜਹੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ, ਜਜੁੱ ਥੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਚਕਾਰ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ
ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰ ਿਨੀ/ਸੂੰ ਗਠਨ ਲਈ ਿਰੇਸਾਨੀ ਜਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਾਸ ਕਰਨਾ
ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨਾ;



ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਜਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਜਿੇਂ ਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਿੇਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,
ਇੂੰ ਟਰਨ ਜਾਂ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਜਹਲਾਂ ਨਿੇਂ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਸੂੰ ਿੇਿ ਜਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਸਣਾ;



ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦਆਰਾ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ
ਚੈਨਲ ਸਥਾਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਕਾਇਤ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਜਚਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ



ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜਿੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਡੇਟ ਹੋਈਆਂ
ਂ ਰ ਅਤੇ ਜਸਿਲਾਈ ਦੇਣਾ।
ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਯਮਤ ਰੀਮਾਈਡ

ਉਿਚਾਰੀ ਉਿਾਅ


ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਿਰੇਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਉਜਚਤ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲਣਾ, ਜਜਿੇਂ ਜਕ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਕੇ;



ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜਹਮਤੀ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਿਰਬੂੰਧਾਂ
ਜਿੁੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ;
6



ਉਜਚਤ ਅਨਸਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਜਿੇਂ ਜਕ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੋਿੇ ,
ਤਾਂ ਸੂੰ ਭਾਿਤ ਬਰਿਾਸਤਗੀ, ਜਜਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;



ਅਜਜਹੀਆਂ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਭਜਿੁੱ ਿ ਜਿੁੱ ਚ ਿਾਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਅਨਸਾਰ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਿਰਬੂੰਧਾਂ
ਜਿੁੱ ਚ ਸਧਾਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ



ਿਰੇਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੂੰ ਿਨੀ/ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਸਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਜਜੁੱ ਠਣ ਦੀਆਂ ਿਰਜਕਜਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਜਨਿਾਰਕ
ਉਿਾਿਾਂ ਦੀ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰਨਾ।

ਚੂੰ ਗੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਇੁੱ ਕ ਸਮਾਜ ਸੇਿਾ ਏਜੂੰ ਸੀ ਬਜ਼ਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਜਿੇਂ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੇ ਇੁੱ ਕ
ਜਿਆਿਕ ਜਜਨਸੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਕ ਿਰਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਿਾਲੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ,
ਸਜਹਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਦਆਰਾ ਆਿਣਾ ਸਿੈ-ਸੇਿੀ ਕੂੰ ਮ ਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਜਹਲਾਂ,
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਆਰਾ ਇੁੱ ਕ ਸੂੰ ਿੇਿ ਜਿੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਰੇਕ ਿਲੂੰਟੀਅਰ
ਨੂੰ ਏਜੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਜਮਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸਦੀ, ਇੁੱ ਕ ਿਲੂੰਟੀਅਰ ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਜਜਨਸੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਸਕਾਇਤ ਚੈਨਲ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਿੜਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ
ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਹਨ।

ਜਕਸੇ ਦਿੀ ਜਾਂ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਯਨੀਿਰਜਸਟੀ ਜਿੁੱ ਚ ਲਾਅ ਦੀ ਦਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਜਹਲਾ ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ
ਜਕਸੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਜਿੁੱ ਚ 10 ਹਫਜਤਆਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਤਨਿਾਹ ਿਾਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਿ ਜਿੁੱ ਚ ਜਹੁੱ ਸਾ ਜਲਆ। ਮੈਂ
ਕੋਈ ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਹੁੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸ਼ਿ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਿ ਦੇ ਦਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਿਕੀਲ ਿੈਂਟਰੀ ਜਿੁੱ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ।
ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਛਜਹਆ ਅਤੇ ਜਟੁੱ ਿਣੀ ਕੀਤੀ ਜਕ ਮੈਂ ਬਹਤ ਆਕਰਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੂੰ ਗਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਰਾਤ ਮਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਜਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਿਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕਝ ਨਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿਕੀਲ ਦਆਰਾ ਉਿਰੋਕਤ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ।
 SDO ਜਿੁੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨਜ਼ ਦਾ ਜਜਨਸੀ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਇੂੰ ਟਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੂੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨ ਜਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਜ਼ਗਾਰ
ਸਬੂੰ ਧ ਨਾ ਹੋਿੇ।
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 ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿੁੱ ਿੋ ਿੁੱ ਿਰੇ ਰਿਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਿਾਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਜਿੇਂ ਜਕ ਅਣਉਜਚਤ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰ ਿਰਕ, ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਹੁੱ ਜਸਆਂ ਨੂੰ ਘਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਿੇਿਣਾ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ' ਤੇ ਜਟੁੱ ਿਣੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ
ਜਜਨਸੀ ਿੇਸ਼ਗੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇੁੱ ਕ ਸਮਝਦਾਰ ਤੀਜੇ ਜਧਰ ਨੇ, ਜਜਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ, ਇਹ
ਅਨਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਿੇਗਾ ਜਕ ਜਿਅਕਤੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਅਿਮਾਜਨਤ ਜਾਂ ਡਜਰਆ ਹੋਿੇਗਾ।
 ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਹਾਨੂੰ ਿਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ (ਆਂ) ਨੂੰ "ਨਹੀਂ" ਕਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਿਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਮਤੀ, ਸਮਾਂ, ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਿੇਰਿੇ, ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਸਮੇਤ,
ਿਾਿਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿਸਤਾਰ ਜਿੁੱ ਚ ਜਲਿੋ।
 ਤਹਾਡੀ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਿ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਜਧਕਾਰੀ, ਯਨੀਿਰਜਸਟੀ ਜਿੁੱ ਚ ਆਿਣੇ ਅਜਧਆਿਕ ਜਾਂ
ਤਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
 ਲਾਅ ਫਰਮ ਕੋਲ ਜਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਸਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜਨਰਿੁੱ ਿ ਅਤੇ ਜਨਆਈ ਂ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
 EOC ਕੋਲ ਜਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸ਼ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇੁੱ ਕ ਦਾਅਿਾ
ਦਾਇਰ ਕਰੋ।
ਕੋਈ ਦਿੀ ਜਾਂ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਅਕਤੀ EOC ਕੋਲ ਜਸਕਾਇਤ ਜਕਿੇਂ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਜਹਸਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਚਾਰ ਜਿਤਕਰਾ ਜਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਸੇ ਅਨਸਾਰ ਉਸ
ਜਿਲਾਫ ਜਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ EOC ਨੂੰ ਜਲਿਤੀ
ਰਿ ਜਿੁੱ ਚ ਜਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਨਮਨਜਲਜਿਤ ਤਰੀਜਕਆਂ ਜਿੁੱ ਚੋਂ ਜਕਸੇ ਇੁੱ ਕ
ਰਾਹੀਂ EOC ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਿੁੱ ਤਰ

EOC ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ

ਫੈਕਸ

EOC ਦਫਤਰ ਜਿੁੱ ਚ ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ

ਟੈਲੀਫੋਨ(ਜਸਰਫ ਿੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ ਲਈ)
SMS ਸੇਿਾ (ਸਣਨ ਜਿੁੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਬੋਲਣ ਜਿੁੱ ਚ ਮਸਕਲਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਿੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ ਲਈ)
ਜਿਤਕਰਾ ਜਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਿੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ: ਆਨ-ਲਾਈਨ ਿੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ ਫਾਰਮ
ਜਿਤਕਰਾ ਜਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਜਸਕਾਇਤ: ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ
EOC ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਿੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ ਅਤੇ ਜਸਕਾਇਤ: ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ
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EOC ਜਕਸੇ ਜਸਕਾਇਤ ਦਾ ਜਨਿਟਾਰਾ ਜਕਿੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਸਕਾਇਤ ਜਮਲਣ 'ਤੇ, EOC ਇਸਦੀ ਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਕੀ ਇਹ ਜਕਸੇ ਜਸਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਜਾਂ
ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਿਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਕ ਇਹ ਜਲਿਤੀ ਰਿ ਜਿੁੱ ਚ ਹੈ, ਜਕ ਇਹ ਿੀੜਤ ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨਮਾਇੂੰ ਦੇ ਦਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਕ ਇਸ ਜਿੁੱ ਚ
ਜਿਤਕਰਾ ਜਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਧੀਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਿਰੋਕਤ ਸਰਤਾਂ ਿਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਸਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਜਸਕਾਇਤ ਿਜੋਂ ਿਰਗੀਜਕਰਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਕੇਸ ਅਜਧਕਾਰੀ ਤਰੂੰ ਤ ਜਨਯਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। EOC ਜਸਕਾਇਤਾਂ

ਦਾ ਜਨਿਟਾਰਾ ਕਰਨ ਜਿੁੱ ਚ ਜਨਰਿੁੱ ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਨਆਈ ਂ ਜਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰਜਦਆਂ, ਇੁੱ ਕ "ਿੀੜਤ-ਕੇਂਦਜਰਤ" ਿਹੂੰ ਚ
ਅਿਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੁੱ ਧ ਹੈ। ਜਸਕਾਇਤ ਦੀ ਿੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, EOC ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਜਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਲ ਜਧਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਜਚਤ ਮੌਕੇ ਦੇਿੇਗੀ। ਜਜੁੱ ਥੇ ਢੁੱ ਕਿਾਂ ਸਮਜਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
EOC ਸਲਹ ਰਾਹੀਂ ਜਿਿਾਦ ਜਿਚਲੇ ਜਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋਜਕ ਿਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੈਇੁੱਛਤ ਹੈ।
ਜੇ ਸਲਹ ਅਸਫਲ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਾਬਦੇਹ ਜਿਲਾਫ ਜਸਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ EOC ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਜਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ
ਅਨਸਾਰ EOC ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਆਰਾ ਜਿਚਾਜਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
EOC ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਰਕ ਜਕਿੇਂ ਕਰੀਏ?
ਟੈਲੀ:

(852) 2511 8211 (ਜਸਰਫ ਆਮ ਿੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ ਲਈ)

ਫੈਕਸ:

(852) 2511 8142

ਿਤਾ:

16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.

ਈਮੇਲ:

eoc@eoc.org.hk (ਜਸਰਫ ਆਮ ਿੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ ਲਈ)

SMS ਸੇਿਾ:

6972566616538 (ਸਣਨ ਜਿੁੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਬੋਲਣ ਜਿੁੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਿੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ

ਲਈ)
(ਜਿਤਕਰਾ ਜਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤਜਹਤ ਜਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਿੁੱ ਛਜਗੁੱ ਛ ਅਤੇ ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਜਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਉਿਰੋਕਤ
ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।)

ਬਰਾਬਰ ਮੌਜਕਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸਨ
ਅਿਰਲ
ੈ 2021

ਜਟੁੱ ਿਣੀ: ਇਹ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਜਸਰਫ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਿਕਲਿ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਿਰਜਤਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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