
પક ્ ષપાતી વલણની ઘટના શ ું છ?ે
પક ્ષપાતી વલણની ઘટના અથવા પક ્ષપાતી વલણનો અપરાધ એ જાતિ, રગં, ધર ્મ, લિ ગં, અપગંતા, જાતીય 
અભિમખુતા, લિ ગં ઓળખ કે અભિવ ્યક ્તિ અન/ેઅથવા રાષ ્ ટ ્ રીય મળૂના આધારે વ ્યક ્તિ અથવા મિલકત 
(જાહરે કે ખાનગી) વિરદુ ્ધન ું ગરેકાયદસેર કતૃ ્ય છ.ે  

જો તમે પક ્ ષપાતી વલણની ઘટનાનો ભોગ બનો અથવા     
તમ ે તનેા સાક ્ ષી હોવ, તો તમારે શ ું કરવ ું જોઈએ?
પ ્રથમ તમાર ેતમારા સ ્થાનિક પોલીસ વિભાગન ેકોઈપણ અન ેતમામ શકંાસ ્પદ અથવા પષુ ્ ટિ થયલે પક ્ષપાતી વલણની 
ઘટનાઓની જાણ કરવી જોઈએ. જો આ ઈમરજન ્સી હોય અથવા અપરાધ ચાલ ુહોય તો તરત જ 911 પર કૉલ કરો.

જો હ ું મારા સ ્ થાનિક પોલીસ વિભાગને જાણ      
કરવામાં અસ ્ વસ ્ થતા અનભુવ ું તો શ ું કરવ ુ?ં
તમે તમારી કાઉન ્ ટી પ ્ રોસીક ્યટુર ઓફિસને રિપોર ્ ટ કરી શકો છો. ન ્ય ુ જર ્સીમા,ં દરકે કાઉન ્ ટી પ ્ રોસીક ્ય-ુ
ટર ઓફિસમાં બાયસ ક ્ રાઈમ યનુિટ છ.ે આ વિશિષ ્ ટ એકમોને સોપંલે ડિટકે ્ ટીવો, રિપોર ્ ટ ્સ મળેવવા માટે અને 
તમામ પક ્ષપાતી વલણની ઘટનાઓની તપાસ માટે જવાબદાર છ.ે તમે www.njoag.gov/bias પર, બાયસ ક ્ રાઈમ 
પોર ્ ટલ દ ્વારા bias.njcivilrights.gov પર અથવા 1-800-277-BIAS (2427) પર કૉલ કરીને ન ્ય ૂ જર ્સી 
એટર ્ની જનરલ ઑફિસને પણ પક ્ષપાતી વલણની ઘટનાની જાણ કરવા માટે તમારે ફક ્ત તે જ માહિતી પ ્ રદાન 
કરવાની જરરૂ છે જ ે તમે પ ્ રદાન કરવા માગંો છો.ની ઘટનાની જાણ કરી શકો છો.

શું માર ે માર ું નામ અને સપંર ્ કની માહિતી આપવી પડશ?ે     
માર ે શ ું રિ પોર ્ ટ કરવાન ું રહશે?ે 
ના, તમારે તમાર ું નામ અથવા સપંર ્ કની માહિતી આપવાની જરરૂ નથી, તમે અનામી રપૂે જાણ કરી શકો છો. પક ્ષપાતી 
વલણની ઘટનાની જાણ કરવા માટે તમારે ફક ્ત તે જ માહિતી આપવાની જરરૂ છે જ ે તમે આપવા માગંો છો. જો ક,ે તમે 
કાયદાના અમલીકરણને જટેલી વધ ુ માહિતી પ ્ રદાન કરશો, તમેની તપાસ કરવાની ક ્ષમતા એટલી જ સારી રહશે.ે

પક ્ ષપાતી વલણની ઘટનાઓન ેરિ પોર ્ ટ કરવાન ુ ંયાદ રાખો:
•• કટોકટી અને બની રહલેાં ગનુાની ઘટનાની જાણ કરવા માટે 911 પર કૉલ કરો 
•• તમારા સ ્થાનિક પોલીસ વિભાગનો સપંર ્ ક કરો 
•• તમારી કાઉન ્ ટી પ ્ રોસિક ્યટુર ઓફિસનો સપંર ્ ક કરો  
•• NJ એટર ્ની જનરલની ઓફિસનો સપંર ્ ક કરો:
  ••  બાયસ ક ્ રાઇમ હોટલાઇન: 1-800-277-BIAS (2427)
  ••  બાયસ ક ્ રાઈમ રિપોર ્ ટિ ગં પોર ્ ટલ :ે bias.njcivilrights.gov
  ••  બાયસ ક ્ રાઈમ રિસોર ્સિસ: www.njoag.gov/bias

તેને રિપોર્ટ કરો!
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બાયસ ક્રાઈમ 
(પક્ષપાતી વલણનો અપરાધ)
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