
ન્યુ જર્સી લો અગેઈંસ્ટ ડિસ્ સરિમ િનેશન (એલએિી) જાતીય ર્તાિણી, જામત આધાડિત ભેદભાવના એક પ્રકાિ,
આવાસ, રોજગાર અન ેજાહરે આવાસના સ્થળો પર પ્રતિબતં િિ કરે છે (સામાન્ય રીિે, વ્યવસા્યો, રેસ્ોરા,ં
શાળાઓ, ઉનાળાના ત શબ બર સહહિ, લોકો મા્ ે ખલુલા સ્થળો, િબીબી સેવાઓ પરૂી પાડનારા, વગેરે).

જાતીય ર્તાિણીિા ંિૌખિક હિેાનગમત શાિેલ હોઈ શકે છે, જેવી કે અશલીલ ભાષા અ્થવા અભદ્ર હ ્પપણીઓ;
શારીહ રક પજવણી, જેમ કે અત નચછની્ય સપશ્શ; અ્થવા દ્રશ્ય પજવણી, જેવી કે અશલીલ છબીઓ, કારૂ્શન અ્થવા
બ િત્ર દોરવા.

જાતીય ર્તાિણીના ર્ાિાનય િીતે બે પ્રકાિ છે: ક ્વડ પ્રો ્વો અન ેપ્રતિકળૂ વાિાવરણ. ક ્વડ પ્રો ્વો એવી
હરેાનગતિ િે છે જેમ કોઈ લાભ (જેમ કે કામ પર બઢિી, એપા ્્શમને્ પર લીઝ અ્થવા રેસ્ોરન્નો ઉપ્યોગ) ત્યારે
જ મળે જો જાિી્ય િરફેણ મળે િેવી શરિ હો્ય છે, અ્થવા જ્યારે િમે ઇનકાર કરો છો ત્યારે પ્રતિકળૂ કા્ય્શવાહી
(બરિરહફ અ્થવા કાઢી મકૂવાની જેવી) િમકી આપવામા ંઆવ ેછે. પ્રતિકળૂ વાિાવરણની સિાવણી ત્યારે હો્ય છે
જ્યારે િમ ેબ લગંના આિારે અત નચછની્ય સિાવણીના વિ્શનનો ભોગ બનશો જે ગભંીર અ્થવા વ્યાપક છે.

કાિ આપનાિ, ઘિ પરૂયુ પાિનાિ અથવા જાહિે િહવેાની જગયાએ જાતીય ર્તાિણી અ્ટકાવવા િા્ેટ પગલા ંભિવા
જ જોઇએ જો તે જાણે છે કે જાણવા િળ્યુ હોય. િ્ેથી, ઉદાહરણ િરીકે, જો કોઈ સહકમ્શિારી અ્યોગ્ય રૂપ ેિમને સપશ્શ
કરે છે અ્થવા િમારા સપુરવાઇઝરની સામે િમારા શરીરને ગ્ાહફક ત વગિમા ંિિા્શ કરે છે, િો િમારા એમપલો્યરે
કા્ય્શવાહી કરવી આવશ્યક છે. એ જ રીિે, જો િમે િમારા મકાન માબ લકન ેજાણ કરો કે અિીક્ષકે િમારા રેહ રિજરે્રને
સિુારવાના બદલામા ંજાિી્ય િરફેણની ત વનિંી કરી છે, અ્થવા િમે િેન ેિ ેરોકવાનુ ંકહુ ંછે, િો પણ િમને
વારંવાર “હો્-સ્ફ” કહ ેછે.

કોઈ એમ્પલોયિ, િકાનિાખલક અથવા જાહિે િહવેાની જગયા જાતીય ર્તાિણી ર્ાિે વાધંો ઉઠાવવા, જાિી્ય
સિામણીની ફહ ર્યાદ નોંિાવવા મા્ ,ે અ્થવા એલએડી હઠેળ અન્ય કોઈ અત િકારોનો ઉપ્યોગ કરવા અ્થવા
અમલ કરવાનો પ્ર્યાસ કરવા બદલ િમારી ત વરુધિ બદલો લઈ શકશ ેનહીં.
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ન્યુ જર્સી કાયદા હઠેળ જાતીય ર્તાિણી
મવરયુધધ િક્ષણ

વધ ુજાણવા મા્ે અ્થવા ફહર્યાદ નોંિાવવા મા્ે, NJCivilRights.gov પર જાઓ અ્થવા 973-648-2700 પર કોલ કરો

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) prohibits sexual harassment, 
a form of gender-based discrimination, in housing, employment, and places of public
accommodation (generally, places open to the public, including businesses, restaurants,
schools, summer camps, medical providers, etc.).

Sexual harassment can include verbal harassment, such as obscene language 
or demeaning comments; physical harassment, such as unwanted touching; or visual
harassment, such as displaying pornographic images, cartoons, or drawings. 

There are generally two types of sexual harassment: quid pro quo and hostile
environment. Quid pro quo harassment is when a benefit (like a promotion at work,
a lease on an apartment, or access to a restaurant) is conditioned on sexual favors,
or when an adverse action (like getting fired or evicted) is threatened if you refuse
a sexual advance. Hostile environment is when you are subjected to unwanted
harassing conduct based on gender that is severe or pervasive.

An employer, housing provider, or place of public accommodation must take action
to stop sexual harassment if it knows or should have known about it. So, for example,
if a co-worker inappropriately touches you or discusses your body in graphic detail in front
of your supervisor, your employer must take action. Similarly, your landlord must take 
action if you report that the superintendent requested sexual favors in exchange for
repairing your refrigerator, or repeatedly called you “hot-stuff” despite being asked to stop.

An employer, landlord, or place of public accommodation cannot retaliate against you
for objecting to sexual harassment, filing a sexual harassment complaint, or for exercising
or attempting to exercise any other rights under the LAD.
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Things You Should Know About
Protections from
Sexual Harassment
Under New Jersey Law
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To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

NJCivilRights.gov
એ્નની જનરલની એન.જે. ઓહફસ 

5બાબતો કે જેના મવષે તિાિે જાણવયુ ંજોઈએ


