
Tન્યુ જર્સી લો અગેસ્ટ ડિસ્સરિમિનેશન (The New Jersey Law Against Discrimination) (LAD) આવાર્િાં
ભેદભાવને પ્રમિબમંિિ કરે છે વાસ્તવવક અથવા કવથ્ત જાવ્ત, ધર્મ, રાષ્ટ્રીય મળૂ, લિંગ, જા્તીય અલિગર, લિંગ
ઓળખ અથવા અલિવયક્્ત, અપગં્તા અને કાયદાકરીય આવકના સ્રો્ત પર આધારર્ત અનય સરુલષિ્ત િાષિલિક્તાઓ
પર આધારર્ત. પ્રવ્તબધં સથાવર વરિક્તના દિાિરો, રકાન પ્રદા્તાઓ અને અનયને િાગ ુપડે છે. ્તેનરો અથ્મ એ છે કે,
ઉદાહરિ ્તરરીકે, િીઝડ એજન્ટ કરોઈ વયક્્તન ેએપા્ટ્મરેન્ટ િાડે આપવાનરો ઇનકાર કરરી શક્તરો નથી કારિ કે ્તેિી
મકુસિર છે, અને કરોઈ વવશષે પડરોશરા ંઅશ્્ેત પરરવારને સલૂિ બ્તાવવા રા્ેટ દિાિ ઇનકાર કરરી શકે નહીં.

આવાર્ પ્રદાિાઓ ભાડિૂના “કાયદેર્રની આવકના સ્ોિ” ના આિારે ર્ભંામવિ ભાડિૂને ભાિે આપવાનો
ઇનકાર પણ કરી શકશે નહીં—જેરા ંસઘંીય, રાજય અથવા સથાવનક િાડા સહાય કાય્મક્રરરો દ્ારા પરૂા પાડવારા ંઆવિે
વાઉિસ્મ શારેિ છે. ્તેનરો અથ્મ એ છે કે રકાનરાલિક કરોઈપિન ેિાડે આપવાનરો ઇનકાર કરરી શક્તરો નથી એ કારિ
રા્ેટ કે ્તેઓ વવિાગ 8 વાઉિર, રાજય િાડા સહાય કાય્મક્રર (State Rental Assistance Program) SRAP અથવા
કારિિાઉ િાડા સહાય (temporary rental assistance) TRA સાથે ચકૂવિી કરવાની યરોજના ધરાવે છે. આવી
કરોઈપિ િેદિાવ અથવા રયા્મદાની જાહરેા્ત કરવી પિ ગેરકાનનૂી છે (દા.્ત., “કિર 8 સવીકૃ્ત નથી”).

LAD આવાર્િા ંપવૂ્વગ્રહ આિાડરિ પજવણીને પ્રમિબમંિિ કરે છે. જરો િાડ્ૂતન ેપવૂ્મગ્રહ આધારર્ત પજવિી
કરવારા ંઆવ ેછે જે પ્રવ્તકળૂ વા્તાવરિ બનાવે છે, ્તરો આવાસ પ્રદા્તાએ ્તેન ેરરોકવા રા્ેટ વાજબી પગિા ંિરવા જ
જરોઇએ જરો ્તેઓ જાિ્તા હરોય અથવા ્તેઓ જાિ્તા હરો્ત. જેરા ંઅનય િાડ્ૂતરો અને આવાસ પ્રદા્તાના એજન્ટરો અથવા
કર્મિારરીઓ દ્ારા થ્તી પજવિીનરો સરાવશે થાય છે. “ક્વડ પ્રરો ્વરો” જા્તીય સ્તારિી - ઉદાહરિ ્તરરીકે, જેરા ં
લબલ્ડિંગ રેનેજર સરારકાર કરવાની શર્તે જાવ્તય સબંધં બાધંવા અથવા જા્તીય ્તરફેિની રાગં કરે છે - ્ત ેપિ
પ્રવ્તબવંધ્ત છે.

આવાર્ પ્રદાિાઓએ મવકલાગં ભાડિૂોને વયાજબી રીિે રાખવા આવશયક છે. ઉદાહરિ ્તરરીકે, જરો કરોઈ વવકિાગં
િાડુઆ્ત એવુ ંદશા્મવ ેછે કે િાવનાતરક સહાય્તા રા્ેટ પ્રાિી રાખવા આવશયક છે, ્તરો ્તેરન ેરહવેા રા્ેટ અને આનદં
રાિવાની સરાન ્તક આપવી જરૂરરી છે, ્તરો હાઉવસંગ પ્રદા્તાએ િાવનાતરક સરથ્મન રા્ેટ પ્રાિીને પરવાનગી આપવી
જ જરોઇએ, જરો ્તેઓની નીવ્ત “કરોઈ પાળત ુપ્રાિી રાખવા નહીં” હરોય ્તરો પિ, વસવાય કે ્તેઓ એવુ ંદશા્મવી શકે કે આવુ ં
કરવાથી ્ત ેઅયરોગય બરોજ બનશે.

આવાર્ પ્રદાિા અને દલાલો કોઈ વયક્િ ર્ાિે પ્રમિશોિ નહીં લઇ શકે LAD હઠેળ ્તેરના અવધકારરોનરો ઉપયરોગ
કરવા અથવા ્તેનરો ઉપયરોગ કરવાનરો પ્રયાસ કરવા રા્ેટ.
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આવાર્િા ંભેદભાવ અને પવૂ્વગ્રહ
આિાડરિ પજવણી ર્ાિે રક્ષણ
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5બાબિો જેના મવશે િિારે જાણવયુ ંજોઈએ
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