
ન્યુ જર્સી લો અગેસ્ટ ડ િસ્ સરિમ િનશેન (એલએિી), રોજગાર, આવાર્ો અન ેજાહરે આવાર્ોના સ્થળોએ ભેદભાવ
અન ેપવૂ્વગ્રહ આધાડ રત પજવણી ઉપર િનાઈ ફરિાવ ેછે, જેિા ંશાળાઓનો પણ ર્િાવશે ્થાય છે, કે જે વાસતમ વક
અ્થવા િાનવાિા ંઆવતી જામત, ધિ્વ, રાષ્ટ્ીય મળૂ, લ લગં, જાતીય ર્લંગનતા, અપગંતા, લ લગંના આધારે ઓળખ
અ્થવા અલ ભવયક ્ત અન ેઅનય સયુરલ ષિત લાષિલ ણકતાઓને આધારે કરવાિા ંઆવતી હોય. આનો અ્થ્વ એ છે
કે તિે મ વદ્ા્થસીઓ અ્થવા શાળાના કિ્વચારીઓ દ્ારા તગંડદલીભ્યુ્વ શાળા વાતાવરણ બનાવ ેત ેરીતે પવૂ્વગ્રહ
આધાડ રત પજવણીનો ભોગ બની શકશો નહીં.

જો કોઈ શાળા આ પ્રકારની પજવણી મ વશ ેજાણે છે અ્થવા જાણ હોવી જોઈએ, તો તને ેરોકવા િા્ેટ પગલા ંભરવા જ
જોઈએ. દાખલા તરીકે, જો કોઈ મ શષિક અ્થવા અનય શાળાના અમ ધકારી જાણે છે કે એક મ વદ્ા્થસી તનેી અપગંતાને
કારણે ર્હાધયાયીઓ દ્ારા વારંવાર પજવણી કરે છે, તો શાળાએ કાય્વવાહી કરવી આવશયક છે.

એલએિી શાળા-પ્રાયોજ જત કાયયો અન ેપ્રવમૃ તિઓ પર પણ લાગયુ પિ ેછે જે શાળાના ર્િય ઉપરાતં કરવાિા ંઆવે
છે. ઉદાહરણ તરીકે, મ વદ્ા્થસીઓન ેર્ા્થી ખેલાિીઓ, મ વરોધીઓ અ્થવા ચાહકો દ્ારા જામતગત અ્થવા ધામ િમિક
પરેશાની કયા્વ મ ર્વાય હાઈસ્લૂ અન ેકોલેજ એથલેડ ્ટ્ર્િા ંભાગ લેવાનો અમ ધકાર છે.

એલએિી જામત, ધિ્વ, લ લગં, જાતીય અલ ભગિના આધારે શાળાની મ શસત નીમ તઓના અિલીકરણિા ંઅનય
સયુરલ ષિત લાષિલ ણકતાઓના આધારે ભેદભાવ કરવાિા,ં અન ેર્સપેનશન અન ેહકાલપટ્ી ર્ડહતના ભદેભાવન ેપણ
પ્રમતબમં ધત કરે છે.

પવૂ્વગ્રહ આધાડ રત પજવણી અ્થવા ભેદભાવની જાણ કરવા િા્ેટ, એલએિી હઠેળ આ અ્થવા અનય કોઈપણ
અમ ધકારનો ઉપયોગ કરવા અ્થવા અિલ કરવાનો પ્રયાર્ કરવા બદલ અ્થવા કોઈ બીજા હકનો ઉપયોગ કરવાિા ં
િદદ કરવા બદલ કોઈશાળા કોઈ વયક ્ત મ વરયુધધ પગલા લઈ શકશ ેનહીં .
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ભેદભાવ વવરુધ્ધના કાયદા હઠેળ શાળામા ં
ભેદભાવ અને પજવણી સામે રક્ષણ

વધયુ જાણવા િા્ેટ અ્થવા ફડરયાદ નોંધાવવા િા્ેટ, NJCivilRights.gov પર જાઓ અ્થવા 973-648-2700 પર કોલ કરો

NJCivilRights.gov
NJ Office of the Attorney General
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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

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) prohibits discrimination and
bias-based harassment in employment, housing, and places of public accommodation,
including schools, based on actual or perceived race, religion, national origin, gender,
sexual orientation, disability, gender identity or expression and other protected
characteristics. That means that you cannot be subjected to bias-based harassment
from students or school staff in a way that creates a hostile school environment.

If a school knows or should have known about such harassment, it must take action
to stop it. For instance, a school must take action if a teacher or other school official
knows that one student is repeatedly harassing a classmate because of her disability.

The LAD also applies to school-sponsored functions and activities that take place
outside of school hours. For example, students have the right to participate in high
school and college athletics without being subjected to racial or religious harassment
from teammates, opponents or fans.

The LAD also prohibits discrimination on the basis of race, religion, gender,
sexual orientation, and other protected characteristics in the implementation
of school discipline policies, including suspension and expulsion.

A school cannot retaliate against a person for reporting bias-based harassment
or discrimination, for exercising or attempting to exercise these or any other rights
under the LAD, or for assisting someone else in exercising their rights.
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Protections Against Discrimination
and Harassment in School Under the
Law Against Discrimination

NJCivilRights.gov
એ્ટનસી જનરલની એન.જે. ઓડફર્ 

5બાબતો કે જેના વવષે તમારે જાણવુ ંજોઈએ 
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