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Rzeczy,
o których
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The New Jersey Law Against
Discrimination
(LAD)
Antydyskryminacyjna
ustawa stanu
New Jersey
(LAD)prohibits
zakazujediscrimination
dyskryminacji iand
nękania w
zatrudnieniu,
mieszkalnictwie
i miejscach housing,
usług publicznych,
tym
w szkołach,
ze względu
bias-based harassment
in employment,
and placeswof
public
accommodation,
na
faktyczną
lub postrzeganą
rasę, religię,
pochodzenie
etniczne,national
płeć, orientację
seksualną,
including
schools,
based on actual
or perceived
race, religion,
origin, gender,
niepełnosprawność,
tożsamość
lub
ekspresję
oraz
inne
chronione
cechy.
Oznacza
to, że nie można
sexual orientation, disability, gender identity or expression and other protected
być
narażonym na
stronnicze
nękanie
strony
lub to
pracowników
w sposób, który
characteristics.
That
means that
you ze
cannot
beuczniów
subjected
bias-based szkoły
harassment
tworzy
wrogie
środowisko
szkolne.
from students or school staff in a way that creates a hostile school environment.
Jeśli
szkołaknows
wie lubor
powinna
o takim
nękaniu,
musi podjąć
działania
w celu jego
If a school
should była
havewiedzieć
known about
such
harassment,
it must
take action
powstrzymania. Na przykład, szkoła musi podjąć działania, jeśli nauczyciel lub inny pracownik
to stop it. For instance, a school must take action if a teacher or other school official
szkoły wie, że jeden z uczniów wielokrotnie nęka koleżankę z klasy z powodu jej niepełnosprawności.

knows that one student is repeatedly harassing a classmate because of her disability.
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LAD odnosi się również do sponsorowanych przez szkołę funkcji i zajęć, które odbywają się
The LAD
also applies
to school-sponsored
activities
that take place
poza
godzinami
zajęć szkolnych.
Na przykład,functions
uczniowieand
mają
prawo uczestniczyć
w licealnych
outside
of
school
hours.
For
example,
students
have
the
right
to
participate
in rasowe
high lub
i uniwersyteckich zajęciach lekkoatletycznych bez narażania się na prześladowania
school and
collegekolegów
athleticsz drużyny,
without being
subjected
racial or religious harassment
religijne
ze strony
przeciwników
lubtokibiców.
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LAD zakazuje również dyskryminacji ze względu na rasę, religię, płeć, orientację seksualną
also prohibits
discrimination
the basis
of race,szkolnej,
religion,
iThe
inneLAD
chronione
cechy podczas
wdrażaniaon
polityki
dyscypliny
w gender,
tym zawieszania i
sexual orientation, and other protected characteristics in the implementation
wydalania.

from teammates, opponents or fans.

of school
policies,
including
suspension
and expulsion.
Szkoła
niediscipline
może podjąć
działań
odwetowych
przeciwko
osobie, która zgłosiła nękanie lub
dyskryminację
ze względu
uprzedzenia,
egzekwowanie
próbę egzekwowania
A school cannot
retaliatena
against
a person
for reportinglub
bias-based
harassmenttych lub innych
praw
wynikających
z
LAD,
lub
za
pomaganie
komuś
innemu
w
egzekwowaniu
praw.
or discrimination, for exercising or attempting to exercise these or any other jego
rights
under the LAD, or for assisting someone else in exercising their rights.

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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