
ન્યુ જર્સી લો અગેસ્ટ ડિસ્સરિમિનેશન (The New Jersey Law Against Discrimination) (LAD) ભેદભાવને
પ્રમિબમંિિ કરે છે અને વાસ્તવવક અથવા કવથ્ત જાવ્ત, ધર્મ, રાષ્ટ્રીય મળૂ, લિંગ, જા્તીય અલિગર, લિંગ ઓળખ અથવા અલિવયક્્ત,
વવકિાગં્તા અને અનય સરુલષિ્ત િાષિલિક્તાઓ પર આધારર્ત પજવિીન.ે કાયદો રોજગાર, આવાસો અને જાહરે રહવેાની જગયાઓ 
(સારાનય રરી્ેત, વયવસાયો, રેસ્ોરન્, શાળાઓ, ઉનાળાની વશલિર, ્તિીિી પ્રદા્તાઓ, વગેરે સરહ્ત) િોકો રા્ે ખલુિા સથળો પર િાગ ુ
પડે છે.

ભેદભાવ મવરોિી જોગવાઈઓનો અર્થ એ છે કે નોકરરીદા્તા કોઈને િર્તરફ કરરી શક્તા નથી, કોઈને ઓછા પૈસા ચકૂવી
શક્તા નથી, અથવા ્ેતરની જાવ્તના કારિે કોઈને નોકરરી પર રાખવાનો અથવા િઢ્તી આપવાનો ઇનકાર કરરી શક્તા
નથી. ્તેવી જ રરી્તે, કોઈપિ આવાસ પ્રદા્તા દંપવ્તના જા્તીય અલિગરન ેકારિે કોઈ દંપ્તીને એપા ્્મરેન્ િાડે
િેવાનો ઇનકાર કરરી શક્તા નથી. અને જાહરે સથળે કોઈને પિ ્તેરના ધર્મના કારિે સેવાનો ઇનકાર કરરી શકાય નહીં.

LAD પવૂ્થગ્રહ આિાડરિ પજવણીને પણ પ્રમિબમંિિ કરે છે. આનો અથ્મ એ છે કે જો કોઈ વયક્્ત પષિપા્ત આધારર્ત
પજવિીનો િોગ િન ેછે જે પ્રવ્તકળૂ વા્તાવરિને પ્રેરર્ત કરે છે, ્તો નોકરરીદા્તા, આવાસ પ્રદા્તા અથવા જાહરે
સથળોએ જો ્તેઓ જાિ્તા હોય અથવા જાિ્તા હો્ત ્તો ્ેત પજવિીન ેરોકવા રા્ે વાજિી પગિા િેવા જોઈએ. ્તેરાં
રાત્ર રકાનરાલિક દ્ારા અથવા કાર પર સપુરવાઈઝર દ્ારા થ્તી પજવિી જ નહીં, પિ સહકાય્મકરો, િાડુઆ્ત
અથવા આશ્રયદા્તાઓ વચ્ેની પજવિીનો પિ સરાવશે થાય છે. LAD “ક્વડ પ્રો ્વો” જા્તીય સ્તારિી પર
પિ પ્રવ્તિધં મકેુ છે - જેરા ંસત્ા પર રહિે વયક્્ત રોજગાર ્ાલ ુરાખવા અથવા િઢ્તી જેવા અનકુળૂ વયહવારના
િદિારા ંિૈંલગક સિંધં અથવા િૈંલગક ્તરફદારરીની રાગં કરે છે.

LAD પ્રમિશોિ લેવા િા્ેટ પ્રમિબમંિિ કરે છે કોઈ વયક્્તન ેિેદિાવ અથવા પવૂ્મગ્રહ આધારર્ત પજવિી વવશ ેફરરયાદ
કરવા રા્ે, અથવા અનયથા કાયદા હઠેળ ્તેરના અવધકારોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવા િદિ ફરરયાદ કરવા.
ઉદાહરિ ્તરરીકે, નોકરરીદા્તા કોઈને પિ રાનવ સસંાધનો પર જા્તીય સ્તારિીની જાિ કરવા રા્ે િર્તરફ કરરી
શક્તો નથી. અને આવાસ પ્રદા્તા કોઈને પિ DCR આવાસના િેદિાવની જાિ કરવા રા્ે કાઢરી શકશે નહીં.

ન્યુ જર્સી ડિમવઝન ઓન મર્મવલ રાઇટર્ (The New Jersey Division on Civil Rights) (DCR) LAD લાગયુ કરે
છે અને ન્ ુજસસીરા ંિેદિાવ અને પવૂ્મગ્રહ આધારર્ત પજવિી અ્કાવવા અને ્તેન ેદૂર કરવા રા્ેનુ ંકાર કરે છે.
કોઈપિ એવુ ંરાને છે કે LAD હઠેળના ્તેરના હકોનુ ંઉલિઘંન કરવારા ંઆવે છે ્તો, ્ત ેઘ્નાના 180 રદવસની અંદર
DCR રા ંફરરયાદ નોંધાવી શકે છે.
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ભેદભાવ મવરયુદ્ધ ન્યુ જર્સી કાયદો
(The New Jersey Law)
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