
ન્યુ જર્સી લો અગેઇનસ્ટ ડિસ્ સરિમ િનેશન (એલએિી) રોજગાર, આવાસ અન ેજાહરે રહવેાની જગ્ાઓમા ંભેદભાવ અને
પજવણીને વાસ્તવ વક અથવા માનવામા ંઆવ્તા જા્તી્  અભ ભગમ, ભ િંગ ઓળખ અથવા ભ િંગ અભ ભવ્ક ્્તના 
આધારે પ્રવ્તબવં ધ્ત કરે છે. આનો અથ્થ એ કે જે િોકો સમિૈભ ગંક, સજાવ્ત્, બા્ સે્ સ્યુઅિ, ટાસંજેન્ડર, ક્યુઅર 
અથવા ઇન્ટરસે્ સ (LGBTQI) છે ્તમેની સાથ ેકામના સથળે, આવાસો અન ેજાહરે સથળોએ સમાન વ્ત્થન થવયુ ંજોઈએ.

એલએિી વ્ાપકપણે કાિ આપનાર, િકાનિાલલક અથવા જાહરે રહવેાની જગ્ાઓએ કરાતા મ નણ્્ણ  િા્ેટ લાગયુ પિે
છે. કામ આપનાર, એિજીબી્ટીક્યુઆઈ ક સથવ ્ત અથવા ભ િંગ સ્ટીર ર્ો્ટાઇપસના આધારે, નોકરી રાખવા અથવા
કાઢી મયુકવા, બઢ્તીઓ, અન ેિાભો (હલેથકેર, વ પતતૃવ રજા, અન ેકયુટયુ ંભ બક રજા સરહ્ત) જેવા રોજગાર વ નણ્્થ ો િઈ
શકશ ેનરહ. મકાનમાભ િક એિજીબી્ટીક્યુઆઈ ક સથવ ્તના આધારે િીઝ, ઉંચા ભા્ડા વસિૂવા, જયુદી જયુદી સયુવ વધાઓ
પ્રદાન કરવા અથવા સમારકામનો ઇનકાર કરી શકશ ેનહીં. અન ેજાહરે રહવેાની જગ્ા (જેમ કે શાળા અથવા ્ડો્્ટરની
ઓરિસ) એિજીબી્ટીક્યુઆઈ ક સથવ ્તના આધારે સવેાનો ઇનકાર કરી શક્તી નથી અથવા અન્ સ્્તરની કોઈ સવેા
આપી શક્તી નથી .

એલએિી એલબીબી્ટીક્યુઆઈ સ સથમતના આધારે થતી પજવણીને પણ પ્રમતબમં ધત કરે છે જે તગંડિલીભ્યુ્ણ 
વાતાવરણ બનાવે છે. જો કોઈ એમપિો્ ર, આવાસ પ્રદા્તા અથવા જાહરે રહવેાની જગ્ાન ેઆવી પજવણી વ વશ ેજાણ
હો્  અથવા જાણમા ંઆવે, ્તો ્તને ેરોકવા મા્ેટ પગિા ંભરવા જ જોઈએ.

એલએિી (LAD) એ જરૂરી છે કે વ્સ ્તઓને તેિની લલગં ઓળખ અથવા અલભવ્સ ્ત ર્ાથે સયુર્ગંત િાનવાિા ં
આવે. અન્ બાબ્તોમા,ં ટાસંજેન્ડર િોકોન ેએમપિો્ રના ડે્સ કો્ડન ેઅનયુસરવાની અન ેબાથરૂમ અથવા ્તમેની 
ભ િંગ ઓળખ અથવા અભ ભવ્ક ્્ત સાથ ેસયુસગં્ત રૂમમા ંકપ્ડા બદિવા મા્ેટનો ઓર્ડો વાપરવાની મજૂંરી હોવી
આવશ્ક છે, અન ે્તમેના પસદં કરેિા નામ, શીર્થક અથવા સવ્થનામ સાથ ેસબંોવ ધ્ત કરવાનો અવ ધકાર છે. ્તમેન ેઆ
અવ ધકારોનો ઉપ્ોગ કરવા મા્ેટ ભ િંગના કોઈ વ વશરે “પયુરાવા” બ્તાવવાની જરૂર નથી.

કોઈ કાિ આપનાર, િકાનિાલલક અથવા જાહરે રહવેાની જગ્ા એલએિી હઠેળ આ અથવા અન્ કોઈપણ
અમ ધકારોનો ઉપ્ોગ કરવા અથવા ્તનેો ઉપ્ોગ કરવાનો પ્ર્ાસ કરવા મા્ેટ કોઈ વ્ક ્્ત સામ ેબદિો િઈ શકશે
નહીં.
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જાતી્ અલભગિ અને લલંગ ઓળખ અથવા
અલભવ્સ્તના આધારે ભેિભાવ અથવા 
પજવણીથી રક્ષણ

વધયુ જાણવા મા્ેટ અથવા િરર્ાદ નોંધાવવા મા્ેટ, NJCivilRights.gov પર જાઓ અથવા 973-648-2700 પર કોિ કરો 

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) prohibits discrimination and harassment in
employment, housing, and places of public accommodation based on actual or perceived sexual
orientation, gender identity, or gender expression. This means people who are gay, lesbian,
bisexual, transgender, queer, or intersex (LGBTQI) must be treated equally at work, in housing,
and in places open to the public.

The LAD broadly applies to decisions of an employer, landlord, or place of public
accommodation. An employer may not make employment decisions like hiring or firing, 
promotions, and benefits (including healthcare, parental leave, and family leave) based on 
LGBTQI status or gender stereotypes. A landlord cannot refuse to lease, charge higher rent, 
offer different amenities, or refuse repairs based on LGBTQI status. And a place of public
accommodation (such as a school or a doctor’s office) cannot refuse service or offer a different
degree of service or care based on LGBTQI status.

The LAD also prohibits harassment based on LGBTQI status in a way that creates a hostile
environment. If an employer, housing provider, or place of public accommodation knows or
should have known about such harassment, it must take action to stop it.

The LAD requires that individuals be treated consistent with their gender identity or 
expression. Among other things, transgender people must be permitted to follow an employer’s
dress code and use a bathroom or changing room consistent with their gender identity or 
expression, and have the right to be addressed with their chosen name, title, or pronoun.
They do not need to show any particular “proof” of gender to exercise these rights.

An employer, landlord, or place of public accommodation cannot retaliate against a person
for exercising or attempting to exercise these or any other rights under the LAD.
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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
Protections from Discrimination or
Harassment Based on Sexual Orientation
and Gender Identity or Expression

5બાબતો કે જેના વમષે તિારે જાણવયુ ંજોઈએ 
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