
ન્યુ જર્સી લો અગેઇનસ્ટ ડ િસ્ સરિમ િનશેન એ તિારા કાિ આપનારન ેતિન ેર્ગરાભાવસ્ા, બાળજનિ, ર્બંમં િત
તબીબી પડ રસ સ્મ તઓ અન ેસતનપાન િા્ેટ યોગય આવાર્ પરૂયુ પાિે કે જે્ી કાિ કરતી વખત ેતિ ેતદંયુરસત
ર્ગરાભાવસ્ા જાળવી શકો અ્વા જનિ આપયા પછી કાિ પર પાછા ફરવા િા્ેટ િજૂંરી આપ ેછે. આ ર્દંરભે ફેિરલ
ગરાભાવસ્ા રેદરાવ અમ િમ નયિ કરતા એલએિી વધયુ રક્ષણાતિક છે.

જો તિે ર્ગરાભા હો, તો તિારા કાિ આપનારે તિારે તિારા િોક્ટર દ્ારા રલાિણ કરેલ વાજબી આવાર્ આપવયુ ં
આવશયક છે, જેિા ંબા્ રૂિ મ વરાિ, પાણીના મ વરાિ, આરાિના મ વરાિ, િને્યુઅલ િજૂરીિા ંર્હાયતા, કાિનયુ 
પયુનગભાઠન, સયુિારેલા કાિના ર્િયપત્રક અન ેઓછા ર્ખત અ્વા જોખિી કાિિા ંઅસ્ાયી સ્ાનાતંરણનો
ર્િાવશે ્ાય છે મ ર્વાય કે તિારા કાિ આપનાર બતાવી શકે કે આિ કરવા્ ી તનેી કાિગીરી પર અયોગય
મયુશકેલી પિશ.ે

જો તિે સતનપાન કરાવતા હોવ તો, તિારા કાિ આપનારે તિન ેદરરોજ વાજબી મ વરાિનો ર્િય આપવો
આવશયક છે, અન ેયોગય ખાનગી સ્ળ (્ટોઇલે્ટ સ્ટોલ મ ર્વાય) જેિા ંસતનનયુ ંદૂિ આપી શકાય, મ ર્વાય કે તિારા
કાિ આપનાર બતાવી શકે કે આિ કરવા્ ી તેિના પર અયોગય તકલીફ ્શ.ે

આવાર્ એક અયોગય મયુશકેલી છે કે કેિ ત ેબાબતિા ંધયાનિા ંલેવાના કે્ટલાક પડ રબળોિા ંકિભાચારીઓ, સયુમ વિાઓ
અન ેબજે્ટન ેધયાનિા ંરાખીન ેતિારા કાિ આપનારના વયવર્ાયનયુ ંએકંદર કદ; જરૂરી આવાર્ની પ્રકૃમ ત અને
ડ કિંત; અન ેકે્ટલી હદ સયુિી જરૂરી ર્વેાઓન ેિા્ેટ આવાર્ને જરૂરીયાત છે તનેો ર્િાવશે કરવાિા ંઆવશ.ે

ર્ગરાભાવસ્ા અ્વા સતનપાન િા્ેટ આવાર્ની મ વનતંી કરવા અ્વા તનેો ઉપયોગ કરવા બદલ તિારા
કાિઆપનાર કોઈપણ રીતે તિન ેદંિ અ્વા ર્જા કરી શકશ ેનડહ.
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કામ ૌપર સગરાભાવસ્ા અને 
સ્તનપાન માટે માટે આવાસ

વધયુ જાણવા િા્ેટ અ્વા ફડરયાદ નોંિાવવા િા્ેટ, NJCivilRights.gov પર જાઓ અ્વા 973-648-2700 પર કોલ કરો

NJCivilRights.gov
એ્ટનસી જનરલની એન.જે. ઓડફર્ 

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) requires your employer to
grant you a reasonable accommodation for pregnancy, childbirth, related medical
conditions, and breastfeeding to enable you to continue working while maintaining a
healthy pregnancy or return to work after giving birth. The LAD is more protective than
the federal Pregnancy Discrimination Act in this regard.

If you are pregnant, your employer must grant you a reasonable accommodation
recommended by your doctor, including bathroom breaks, water breaks, rest breaks,
assistance with manual labor, job restructuring, modified work schedules, and a 
temporary transfer to less strenuous or hazardous work, unless your employer can
show that doing so would be an undue hardship on its operations.

If you are breastfeeding, your employer must grant you reasonable break time 
each day, and a suitable private place (other than a toilet stall) in which to express
breast milk, unless your employer can show that doing so would be an undue 
hardship on its operations.

Factors to be considered in whether an accommodation would be an undue hardship
include the overall size of your employer’s business with respect to employees, facilities,
and budget; the nature and cost of the accommodation needed; and the extent to which
the accommodation would involve waiver of an essential requirement of your job.

Your employer may not in any way penalize you or retaliate against you
for requesting or using an accommodation for pregnancy or breastfeeding.
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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

Accommodations
for Pregnancy and
Breastfeeding at Work

5બાબ્તો કે જેના વિષે ્તમારે જાણવંુ જોઈએ 
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