
A Lei contra a Discriminação (LAD — Law Against Discrimination) de New Jersey proíbe a 
discriminação e o assédio baseado em preconceito no emprego, habitação e locais de acomodação 
pública, incluindo escolas, com base na raça real ou percebida, religião, nacionalidade, gênero, 
orientação sexual, deficiência, identidade ou expressão de gênero e outras características 
protegidas. Isso significa que você não pode ser submetido a assédio baseado em preconceito de 
alunos ou funcionários da escola de uma forma que crie um ambiente escolar hostil.

Se uma escola sabe ou deveria saber sobre tal assédio, ela deve tomar medidas para contê-
lo. Por exemplo, a escola deve tomar uma atitude se um professor ou outro funcionário da escola
souber que um aluno está repetidamente assediando um colega de classe por causa de sua 
deficiência.

A LAD também se aplica a funções e atividades patrocinadas pela escola que ocorrem fora do 
horário escolar. Por exemplo, os alunos têm o direito de participar de atletismo no ensino médio 
e universitário sem serem submetidos a assédio racial ou religioso de companheiros de equipe, 
adversários ou fãs.

A LAD também proíbe a discriminação com base na raça, religião, gênero, orientação sexual 
e outras características protegidas na implementação de políticas de disciplina escolar, incluindo 
suspensão e expulsão.

Uma escola não pode retaliar contra uma pessoa por relatar discriminação ou assédio baseado em 
preconceito por exercer ou tentar exercer esses ou quaisquer outros direitos nos termos da LAD, ou 
por ajudar outra pessoa a exercer seus direitos.
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Proteções contra discriminação e 
assédio na escola nos termos da Lei 
contra a Discriminação

Para saber mais ou para registrar uma reclamação, acesse NJCivilRights.gov ou ligue para 973-648-2700

NJCivilRights.gov
NJ Office of the Attorney General
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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
Gabinete do Secretário de Justiça de NJ
(NJ Office of the Attorney General) 

5coisas que você deveria saber sobre 


