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Antydyskryminacyjna ustawa stanu New Jersey (LAD) zakazuje molestowania seksualnego,
które jest formą dyskryminacji ze względu na płeć, w mieszkalnictwie, zatrudnieniu i miejscach
The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) prohibits sexual harassment,
usług publicznych (ogólnie rzecz biorąc, miejscach otwartych dla społeczeństwa, w tym w
a form of gender-based discrimination, in housing, employment, and places of public
przedsiębiorstwach, restauracjach, szkołach, obozach letnich, placówkach medycznych itp.).

accommodation (generally, places open to the public, including businesses, restaurants,
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Molestowanie
seksualne
może obejmować
słowne, takie jak nieprzyzwoity
schools, summer
camps, medical
providers,molestowanie
etc.).
język lub poniżające komentarze, molestowanie fizyczne, takie jak niepożądane dotykanie, lub
Sexual harassment can include verbal harassment, such as obscene language
molestowanie wizualne, takie jak wyświetlanie pornograficznych obrazów, kreskówek lub rysunków.
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Pracodawca,
dostawca
mieszkaniowych
lubormiejsce
usług publicznych musi podjąć
harassing conduct
basedusług
on gender
that is severe
pervasive.
działania mające na celu zaprzestanie molestowania seksualnego, jeśli o tym wie lub powinien
An employer, housing provider, or place of public accommodation must take action
był wiedzieć. Tak więc, na przykład, jeśli współpracownik w niewłaściwy sposób dotknie cię lub
to stop sexual harassment if it knows or should have known about it. So, for example,
opisze Twoje ciało w sposób graficzny przed twoim przełożonym, Twój pracodawca musi podjąć
if a co-worker inappropriately touches you or discusses your body in graphic detail in front
działania. Podobnie, Twój wynajmujący musi podjąć działania, zostało zgłoszone, że Twój przełożony
of your supervisor, your employer must take action. Similarly, your landlord must take
zażądał przysługi seksualnej w zamian za naprawę Twojej lodówki, lub wielokrotnie nazywał Cię
action if you report that the superintendent requested sexual favors in exchange for
„niezłym towarem”, mimo że został przez Ciebie poproszony o zaprzestanie takiego zachowania.
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Pracodawca, wynajmujący lub miejsce usług publicznych nie może podjąć działań odwetowych
An employer, landlord, or place of public accommodation cannot retaliate against you
przeciwko Tobie za sprzeciw wobec molestowania seksualnego, złożenie skargi dotyczącej
for objecting to sexual harassment, filing a sexual harassment complaint, or for exercising
molestowania seksualnego lub za egzekwowanie lub próbę egzekwowania jakichkolwiek innych
or attempting to exercise any other rights under the LAD.
praw wynikających z LAD.

or demeaning comments; physical harassment, such as unwanted touching; or visual
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rodzajepornographic
molestowaniaimages,
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quidor
pro
quo i wrogie środowisko.
harassment,istnieją
such asdwa
displaying
cartoons,
drawings.
Molestowanie Quid pro quo ma miejsce wtedy, gdy świadczenie (np. awans w pracy, wynajem
There are generally two types of sexual harassment: quid pro quo and hostile
mieszkania lub dostęp do restauracji) jest uwarunkowane korzyściami seksualnymi lub gdy grozi
environment. Quid pro quo harassment is when a benefit (like a promotion at work,
działanie odwetowe (np. zwolnienie lub eksmisja), w związku z odmową takich korzyści. Wrogie
a lease on an apartment, or access to a restaurant) is conditioned on sexual favors,
środowisko jest wtedy, gdy osoba jest narażona na niechciane zachowanie w związku z płcią, które
or when an adverse action (like getting fired or evicted) is threatened if you refuse
jest ciężkie lub wszechobecne.

a sexual advance. Hostile environment is when you are subjected to unwanted

repairing your refrigerator, or repeatedly called you “hot-stuff” despite being asked to stop.

Aby dowiedzieć się więcej lub złożyć skargę, wejdź na stronę NJCivilRights.gov lub zadzwoń
To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700
pod numer 973-648-2700
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