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બાબતો જેના વવશ ેતમાિે જાણવુ ંજોઈએ 

DCR એ LAD ન ેલાગ ુકિે છે, જે ઇવમગે્શન સ્થવતને ધયાનમા ંલીધા વવના NJ મા ંતમામ લોકોન ેભેદભાવથી િક્ષણ આપે છે. 
વધ ુજાણવા માટે અહીંકલીક કિો

કાર્યસ્થળે ધાર્મિક ભેદભાવ અ્થવા ઉત્પીડન ગેરકારદેસર છે. સામાનય િીતે વનયોકતા તમાિા ધમ્મ અથવા ધાવમમિક 
પાલનના આધાિે િોજગાિના વનણ્મયો (જેમ કે નોકિી પિ િાખવા, નોકિી પિથી કાઢી મકૂવા, પ્રમોશન, પગાિ અને લાભો) 
લઈ શકે નહીં અથવા અપમાનજનક વત્મન, પ્રવતકળૂ રટપપણીઓ અથવા અપશબદો સરહત આ્થા આધારિત ઉતપીડનને 
સબંોધવામા ંવનષફળ થવા ન જોઈએ. વનયોકતાઓએ કમ્મચાિી અથવા અિજદાિની ધાવમમિક પ્રથા માટે વાજબી સવુવધાઓ 
પણ પ્રદાન કિવી આવશયક છે, વસવાય કે આવુ ંકિવાથી તેમની કામગીિીમા ંઅયોગય મશુકેલી ઊભી થતી હોય. ઉદાહિણ 
તિીકે, વનયોકતાએ કામના કલાકો દિવમયાન પ્રાથ્મના કિવા માટેના સમય માટે મસુ્લમ કમ્મચાિીની વવનતંી અંગે 
સમાયોજન કિવાનો પ્રયાસ કિવો જોઈએ અથવા ્કાફ્મ  પહિેવા પિ પ્રવતબધં જેવા ડે્સ કોડમાથંી મસુકત આપવી જોઈએ.

ઘર ભાડે આ્તપી વખતે અ્થવા ખરીદતપી વખતે ધાર્મિક ભેદભાવ અ્થવા ઉત્પીડન ગેરકારદેસર છે. મકાનમાલલકો 
અને રિયલ એ્ટેટના વયવસાવયકો તમન ેભાડાપટ્ ેઆપવાનો ઇનકાિ કિી શકતા નથી, તમન ેનાણાકીય સેવાઓની 
ઍકસેસ કિવાનો ઇનકાિ કિી શકતા નથી, તમાિી પાસેથી વધ ુભાડુ ંવસલૂ કિી શકતા નથી, તમન ેવવવવધ સવુવધાઓ 
ઓફિ કિે છે અથવા તમાિા ધાવમમિક જોડાણન ેકાિણે સામાનય િીતે જરૂિી હોય તેવુ ંસમાિકામ કિવાનો ઇનકાિ કિી 
શકતા નથી. આવાસ પ્રદાતાઓએ તમાિી ધાવમમિક માનયતાઓનુ ંવયાજબી િીતે સમાયોજન પણ કિવુ ંજોઈએ વસવાય કે 
આવુ ંકિવાથી તેમની કામગીિી પિ અયોગય બોજ પડતો હોય. ઉદાહિણ તિીકે, કોનડોવમવનયમ એસોવસએશન યહદૂી 
મકાનમાલલકને મેઝુઝાહ અથવા રહંદુ મકાનમાલલકને તેમના દિવાજા પિથી તોિણ હટાવવા દબાણ કિવા માટે "કોઈ 
અંગત વ્્ઓુ હૉલવમેા ંન હોવી જોઈએ" વનયમન ેલાગ ુકિી શકે નહીં.
ત્ારા સમદુાર્ા ંજાહરે જનતા ્ાટે ખલુ્ા સ્થળોએ ધાર્મિક ભેદભાવ અ્થવા ઉત્પીડન ગેરકારદેસર છે.  
સાવ્મજવનક આવાસ ્થળ (જેમ કે િે્ટોિનટ, ્ટોસ્મ, નોન-પેિોરકયલ ્કલૂ, પોલીસ વવભાગ, અનય સિકાિી એજનસીઓ, 
ડૉકટિોની ઑરફસો, ફામ્મસીઓ અને અનય તબીબી સવુવધાઓ) તમાિા ધમ્મન ેલીધે તમાિી સાથ ેભેદભાવ કિી શકે નહીં. 
ઉદાહિણ તિીકે, તમાિી ્થાવનક મ્વુનવસપાલલટી માથંી ધાવમમિક સભાિંભો માટે માત્ર તયાિે જ પિવમટની જરૂિ ન હોઈ શકે 
જયાિે શીખો તેનુ ંઆયોજન કિે, પિં્ ુજયાિે લરિ્તીઓ કિે તયાિે પણ તેની જરૂિ પડતી નથી. જાહિે જનતા માટે ખલુલી 
જગયાઓએ તમાિી ધાવમમિક માનયતાઓનુ ંપણ વયાજબી િીતે સમાયોજન કિવુ ંજોઈએ, વસવાય કે આવુ ંકિવાથી તેમની 
કામગીિી પિ અયોગય બોજ પડતો હોય.

ભેદભાવ રવરુદ્ધ ન્ યૂ જસસી કારદો (The New Jersey Law Against Discrimination’s, LAD) નુ ંસરંક્ષણ ્ાત્ર 
્રં્રાગત રીતે જાણપીતા ધ્મો સા્ેથના જોડાણ સધુપી જ ્રા્યદદત ન્થપી. ઉદાહિણ તિીકે, જો વવક્ા અથવા 
મેલીવવદ્ાનો અભયાસ કિતા ંકોઈ વવદ્ાથથીન ેસેમહઈેનના ધાવમમિક રદવસની ઉજવણી માટે માફી યોગય ગેિહાજિી 
આપવાનો ઇનકાિ કિવામા ંઆવ ેછે, પિં્ ુકેથોલલક વવદ્ાથથીન ેમાફીયોગય ગેિહાજિી સાથ ેએશ બધુવાિની ઉજવણી 
માટે મજૂંિી આપવામા ંઆવ ેછે, તો આ LAD ના ઉલલઘંન સાથ ેધાવમમિક ભેદભાવ છે.  શાળા વવક્ન વવદ્ાથથીન ેમાત્ર એટલા 
માટે સમાવવાનો ઇનકાિ કિી શકતી નથી કાિણ કે તેઓ માનતા નથી કે વવક્ા એ એક ધમ્મ છે.  જો કે, િાજકીય અથવા 
સામાજજક વવચાિોના આધાિે LAD તમારંુ િક્ષણ કિ્ ુ ંનથી.
LAD ત્ને પ્રરતશોધ સા્ે રક્ષણ આ્ે છે. સભંવવત LAD ઉલલઘંનની જાણ કિવા, આંતરિક િીતે DCR સાથ ેઅથવા 
કોટ્મમા ંભેદભાવની ફરિયાદ દાખલ કિવા, ધાવમમિક આવાસની વવનતંી કિવા અથવા LAD હઠેળ અનય કોઈપણ અવધકાિોનો 
ઉપયોગ કિવા બદલ કોઈ તમાિી સામે પ્રવતશોધ લઈ શકાય નહીં.
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