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બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવ ંુ જોઈએ

ભેદભાવ વિરુદ્ધ ન્ યુ જર્સી કાયદો
(The New Jersey Law)
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ન્ યુ જર્સી લો અગે સ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન (The New Jersey Law Against Discrimination) (LAD) ભેદભાવને
પ્રતિબંધિત કરે છે અને વાસ્તવિક અથવા કથિત જાતિ, ધર્મ, રાષ્ટ્રીય મ ૂળ, લિંગ, જાતીય અભિગમ, લિંગ ઓળખ અથવા અભિવ્યક્તિ,

વિકલાંગતા અને અન્ય સુરક્ષિત લાક્ષણિકતાઓ પર આધારિત પજવણીને. કાયદો રોજગાર, આવાસો અને જાહેર રહેવાની જગ્યાઓ
(સામાન્ય રીતે, વ્યવસાયો, રે સ્ટોરન્ટ, શાળાઓ, ઉનાળાની શિબિર, તબીબી પ્રદાતાઓ, વગેરે સહિત) લોકો માટે ખુલ્લા સ્થળો પર લાગુ
પડે છે .

ભેદભાવ વિરોધી જોગવાઈઓનો અર્થ એ છે કે નોકરીદાતા કોઈને બરતરફ કરી શકતા નથી, કોઈને ઓછા પૈસા ચ ૂકવી
શકતા નથી, અથવા તેમની જાતિના કારણે કોઈને નોકરી પર રાખવાનો અથવા બઢતી આપવાનો ઇનકાર કરી શકતા
નથી. તેવી જ રીતે, કોઈપણ આવાસ પ્રદાતા દં પતિના જાતીય અભિગમને કારણે કોઈ દં પતીને એપાર્ટમેન્ટ ભાડે
લેવાનો ઇનકાર કરી શકતા નથી. અને જાહેર સ્થળે કોઈને પણ તેમના ધર્મના કારણે સેવાનો ઇનકાર કરી શકાય નહીં.
LAD પ ૂર્વગ્રહ આધારિત પજવણીને પણ પ્રતિબંધિત કરે છે . આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ પક્ષપાત આધારિત
પજવણીનો ભોગ બને છે જે પ્રતિકૂળ વાતાવરણને પ્રેરિત કરે છે , તો નોકરીદાતા, આવાસ પ્રદાતા અથવા જાહેર
સ્થળોએ જો તેઓ જાણતા હોય અથવા જાણતા હોત તો તે પજવણીને રોકવા માટે વાજબી પગલા લેવા જોઈએ. તેમાં
માત્ર મકાનમાલિક દ્વારા અથવા કામ પર સુપરવાઈઝર દ્વારા થતી પજવણી જ નહીં, પણ સહકાર્યકરો, ભાડુઆત
અથવા આશ્રયદાતાઓ વચ્ચેની પજવણીનો પણ સમાવેશ થાય છે . LAD “ક્વિડ પ્રો ક્વો” જાતીય સતામણી પર
ૂ વ્યહવારના
પણ પ્રતિબંધ મુકે છે - જેમાં સત્તા પર રહેલ વ્યક્તિ રોજગાર ચાલુ રાખવા અથવા બઢતી જેવા અનુકળ
બદલામાં લૈંગિક સંબધ
ં અથવા લૈંગિક તરફદારીની માંગ કરે છે .
LAD પ્રતિશોધ લેવા માટે પ્રતિબંધિત કરે છે કોઈ વ્યક્તિને ભેદભાવ અથવા પ ૂર્વગ્રહ આધારિત પજવણી વિશે ફરિયાદ
કરવા માટે , અથવા અન્યથા કાયદા હેઠળ તેમના અધિકારોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ ફરિયાદ કરવા.
ઉદાહરણ તરીકે, નોકરીદાતા કોઈને પણ માનવ સંસાધનો પર જાતીય સતામણીની જાણ કરવા માટે બરતરફ કરી
શકતો નથી. અને આવાસ પ્રદાતા કોઈને પણ DCR આવાસના ભેદભાવની જાણ કરવા માટે કાઢી શકશે નહીં.
ન્ યુ જર્સી ડિવિઝન ઓન સિવિલ રાઇટ્સ (The New Jersey Division on Civil Rights) (DCR) LAD લાગ ુ કરે
છે અને ન્યુ જર્સીમાં ભેદભાવ અને પ ૂર્વગ્રહ આધારિત પજવણી અટકાવવા અને તેને દૂ ર કરવા માટેન ુ ં કામ કરે છે .
કોઈપણ એવું માને છે કે LAD હેઠળના તેમના હકોનુ ં ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે છે તો, તે ઘટનાના 180 દિવસની અંદર
DCR માં ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે .

વધુ જાણવા અથવા ફરિયાદ નોંધાવવા માટે , અહીં મુલાકાત લો NJCivilRights.gov અથવા અહી કોલ કરો 973-648-2700
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