
5બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવુ ંજોઈએ

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) ન્ ુજર્સી લો અગેસ્ટ ડિસ્ સરિવ મનેશન (એલએિી) તમને ભેદભાિ
અને પજિણીથી સરુક્ ષિત કરે છે વાસ્તવ વક અથવા કવ થ્ત જાવ્ત, રાષ્ટ્રીય મળૂ, ધર્મ, અપગં્તા અને રોજગાર, આવાસો અને
જાહરે આવાસોના સથળો (વયવસાયો, શાળાઓ, ્તબીબી પ્રદા્તાઓ, વગેરે સહહ્તના લોકો રાટે ખલુલા સથળો) અન ેઅનય 
સરુક્ ષિ્ત લાષિક્ િક્તાઓના આધારે જયારે મદુ્ાઓનુ ંઆચરિ COVID-19 થી સબંવં ધ્ત હોય છે.

LAD ના રોજગારમા ંરષિણનો અથ્થ છે, ઉદાહરણ તરીકે, ્તરારા નોકરરીદા્તા ્તરન ેરાત્ર એટલા રાટે બર્તરફ કરરી શક્તા નથી 
કારિ કે ્તરન ેકાર પર ઉધરસ આવ ેછે અને ્તઓે ્તરન ેCOVID-19 હોવાનુ ંરાને છે. અને જો ્તરે પવૂ્મ-એવ શયન વશંના છો
અન ેકોઈ સહકાય્મકરો ્તરન ેઆ “ચાઇનીઝ વાયરસ” કહરીને બોલાવ ેછે અથવા ્તરારા રાટે એવો દાવો કરે છે કે ચાઇનીઝ લોકો
COVID-19 રાટે “કારિભ્ૂત” છે અથવા ્તનેો ફેલાવો કરવા રાટે જવાબદાર છે, ્તો ્તરારા નોકરરીદા્તાએ આ પજવિી રોકવા રાટે
વાજબી પગલા ંભરવા જ જોઇએ. જો ્તઓે આ જાિ્તા હોય અથવા ્ત ેઅંગે ્તઓેન ેજાિ હોય. અં્તરા,ં જો ્તરારા નોકરરીદા્તા
COVID-19 ન ેકારિે કારદારોન ેછૂટા કરે છે, ્તો ્ેતઓ જાવ્ત, રાષ્ટ્રીય મળૂ, ધર્મ, વય, અપગં્તા અથવા અનય કોઈ LAD-સરુક્ ષિ્ત
લાષિક્ િક્તાના આધારે કર્મચારરીઓન ેછૂટા કરવાનુ ંનક્રી કરરી શક્તા નથી.

સ્ટોર્્થ અને તબીબી સવુ િધાઓ જેિા ર્ાિ્થજવ નક આિાર્ોના સથળો, ્ેતરની સવેાઓની જોગવાઈરા ંજાવ્ત, અપગં્તા, ધર્મ, ક્ લંગ
ઓળખ અથવા અક્ ભવયક ્્ત અથવા અનય LAD-સરુક્ ષિ્ત લાષિક્ િક્તાઓના આધારે ભેદભાવ કરરી શક્તા નથી. ઉદાહરિ
્તરરીકે, ્તબીબી સવુ વધા રાટે અશ્્ેત અને શ્્ેત દદદીઓની જાવ્તના કારિે ક્ ભન્ન સ્તર પર COVID-19 નુ ંપરરીષિિ અથવા સારવાર
પ્રદાન કરવી ગેરકાનનૂી છે. આ ઉપરા્ંત, LAD ન ેઅપગં્તા ધરાવ્તા આશ્રયદા્તાઓન ેવાજબી આવાસન સવલ્તો પરૂરી પાડવા
રાટે જાહરે આવાસના સથળોની આવશયક્તા છે વ સવાય કે જો આર કરવાથી ્ેતરની કારગીરરી પર અનકુ્ ચ્ત બોજ ન આવ.ે 
કહ રયાિાની દુકાન અથવા ફાર્મસી રાટે, જેનો અથ્મ એર કે અપગં્તાન ેકારિે રાસક ન પહરેરી શક્તા હોય ્ેતવા વયક ્્તને સારાન 
પ્રાપ્ત કરવાની સપંક્મ-મુ્ ્ત પદ્ધવ્ત બનાવવી. સાવ્મજવ નક આવાસનના અનય સથળો જેર કે, જીર અને મવૂી વ થયટેરો રાટે, જો
તયા ંકોઈ ્ત ેસસંથા પ્રદાન કરરી શકે એવી યોગય વયવસથા નથી કે જે ્ેતના કર્મચારરીઓ અને અનય આશ્રયદા્તાઓન ેCOVID-19 ના
સકં્રરિનુ ંજોખર ઘટાડે અન ે્તનેી કારગીરરી પર અનકુ્ ચ્ત બોજ ન બને, ્તો પછરી ્ત ેએવા લોકોના પ્રવશેને નકારરી શકે છે જેઓ
અપગં્તાન ેકારિે રાસક પહરેરી શક્તા નથી.

આિાર્ના અથ્થમા ંભેદભાિ અને પિૂ્થગ્રહ આધાડરત પજિણી પર પ્રવતબધં, ઉદાહરિ ્તરરીકે, કે રકાનરાક્ લક ભાડ્ૂતને બહાર
નીકળવાનુ ંકહરી શક્તા નથી કારિ કે ્તને ેCOVID-19 છે અથવા કારિ કે રકાનરાક્ લક એવુ ંરાને છે કે ્ેત COVID-19 થી
સકંવ રમિ્ત છે. ્તવેી જ રરી્તે, રકાનરાક્ લક ્તરન ેકોઈ વ રલક્ત ભાડે આપવાનો ઇનકાર કરરી શક્તો નથી એ કારિ થી કે ્તર ેયહદુરી
છો અન ે્તઓે કહ ેછે કે COVID-19 ફેલાવવા રાટે યહદૂરી લોકો જવાબદાર છે.

તમે New Jersey Family Leave Act (ન્ ુજર્સી ફેવ મલી લીિ એક્ટ) (NJFLA) હઠેળ નોકરીથી સરુક્ ષિત રજા લઈ શકો છો 
કુટંુબના સદસયની સભંાળ રાખવા રાટે, અથવા કુટંુબની સરકષિ કોઈની, જે ગભંીર સવાસ્થય ક સથવ ્ત ધરાવ ેછે, જેરા ંCOVID-19
વ નદાનનો સરાવશે થાય છે, અથવા જે COVID-19 ના શકંાસપદ સપંક્મન ેકારિે સસંગ્મવ નષધે અથવા અલગ રહ ેછે. COVID-19
ન ેકારિે બાળક અથવા ્તનેી સભંાળ રાખત ુ ંસથળ બધં રાખવાનો હકુર હોય ્તો ્તરે ્તરારા બાળકની સભંાળ રાખવા રાટે ્તરે
નોકરરીથી સરુક્ ષિ્ત રજા લેવા રાટે પિ પાત્ર છો.

11/18/20

1

2

3

4

5

નાગડરક અવધકાર અને COVID-19 (કોવિિ-19)

NJCivilRights.gov
NJ એટનની જનરલની કચેરરી 

વધ ુજાિકારરી રાટે અથવા કોઈ ફહરયાદ નોંધાવવા રાટે, NJ.gov/oag/dcr/covid.html પર જાઓ અથવા 973-648-2700 પર કોલ કરો


