
يحظر قانون نيو جيرسي لمناهضة التمييز (LAD) التمييز والمضايقات القائمة على التحيز في العمل والسكن وأماكن اإلقامة 
العامة، بما في ذلك المدارس، على أساس العرق الفعلي أو المتصور، والدين واألصل القومي والجنس والتوجه الجنسي واإلعاقة 

والهوية الجنسية أو التعبير عنها والخصائص المحمية األخرى. هذا يعني أنه ال يمكن أن تتعرضي لمضايقات قائمة على التحيز من 
الطالب أو موظفي المدرسة بطريقة تخلق بيئة مدرسية معادية.

إذا كانت المدرسة تعلم أو كان يجب أن تعلم بمثل هذه المضايقات، فيجب عليها اتخاذ إجراء إليقاف هذه المضايقات. على سبيل 
المثال، يجب على المدرسة اتخاذ إجراء إذا علم المعلم أو مسؤول المدرسة اآلخر أن أحد الطالب يضايق زميلته بشكل متكرر بسبب 

إعاقتها.
ينطبق قانون نيو جيرسي لمناهضة التمييز (LAD) أيًضا على الوظائف واألنشطة التي تحدث خارج ساعات اليوم الدراسي. على 
سبيل المثال، يحق للطالب المشاركة في ألعاب القوى في المدارس الثانوية والكليات دون التعرض لمضايقات عنصرية أو دينية من 

زمالئهم في الفريق أو المعارضين أو المعجبين.
يحظر قانون نيو جيرسي لمناهضة التمييز (LAD) أيًضا التمييز على أساس العرق والدين والجنس والتوجه الجنسي وغيرها من 

الخصائص المحمية في تنفيذ سياسات االنضباط المدرسي، بما في ذلك التعليق والطرد.
ال يمكن للمدرسة االنتقام من شخص لإلبالغ عن مضايقات أو تمييز قائم على التحيز أو لممارسة أو محاولة ممارسة هذه الحقوق أو 

أي حقوق أخرى بموجب قانون نيو جيرسي لمناهضة التمييز (LAD)، أو لمساعدة شخص آخر في ممارسة حقوقه.
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الحماية ضد التمييز والتحرش في المدرسة 
بموجب قانون مكافحة التمييز

لمعرفة المزيد أو تقديم شكوى، اذهب إلى NJCivilRights.gov أو اتصل برقم 973-648-2700
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To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

Things You Should Know About

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) prohibits discrimination and
bias-based harassment in employment, housing, and places of public accommodation,
including schools, based on actual or perceived race, religion, national origin, gender,
sexual orientation, disability, gender identity or expression and other protected
characteristics. That means that you cannot be subjected to bias-based harassment
from students or school staff in a way that creates a hostile school environment.

If a school knows or should have known about such harassment, it must take action
to stop it. For instance, a school must take action if a teacher or other school official
knows that one student is repeatedly harassing a classmate because of her disability.

The LAD also applies to school-sponsored functions and activities that take place
outside of school hours. For example, students have the right to participate in high
school and college athletics without being subjected to racial or religious harassment
from teammates, opponents or fans.

The LAD also prohibits discrimination on the basis of race, religion, gender,
sexual orientation, and other protected characteristics in the implementation
of school discipline policies, including suspension and expulsion.

A school cannot retaliate against a person for reporting bias-based harassment
or discrimination, for exercising or attempting to exercise these or any other rights
under the LAD, or for assisting someone else in exercising their rights.
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Protections Against Discrimination
and Harassment in School Under the
Law Against Discrimination

NJCivilRights.gov
مكتب النائب العام في نيو جيرسي 

5أشياء يجب عليك معرفتها 


