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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਂਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, NJCivilRights.gov ‘ਤ ੇਜਾਓ ਜਾ ਂ 
973-648-2700‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ਼੍ਾਂ ਬ਼ਰੇ ਤੁਹ਼ਨੂ ੰਪਤ਼ ਹੋਣ਼ ਚ਼ਹੀਦ਼ ਹ ੈ

DCR LAD ਨੂ ੰਲਾਗ ੂਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋNJ ਸ਼ਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ੇਿਨ ਸਸ਼ਿਤੀ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤ ੇਸ਼ਿਨਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ੰਸ਼ਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਸੱਖਣ ਲਈ, 
ਇੱਿੇਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰੋ।

ਕੰਮ ਵ਼ਲੀ ਥ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧ਼ਰਜਮਕ ਜਵਤਕਰ਼ ਿ਼ਾਂ ਪਰੇਸ਼ਨੀ ਗੈਰ-ਕ਼ਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਧਰਮ ਜਾ ਂਧਾਰਸ਼ਮਕ ਰੀਤੀ-
ਸ਼ਰਿਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਤਰੱਕੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ) ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਂ
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇਿਾਰ,ੇ ਸ਼ਿਰੋਧੀ ਸ਼ਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਾ ਂਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਿਿਾਸ-ਆਧਾਸ਼ਰਤ ਪਰੇਿਾਨੀ ਨੂ ੰਹੱਲ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ ਅਸਫ ਲ ਹ ੋਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂ ੰਸ਼ਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾ ਂਸ਼ਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਸ਼ਚਤ ਸੁਸ਼ਿਧਾ ਿੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਿਿਰਤ ੇਸ਼ਕ 
ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ 'ਤ ੇਅਣਉਸ਼ਚਤ ਸਮੱਸ਼ਸਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂ ੰਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿਆ ਂਦੌਰਾਨ 
ਪ੍ਾਰਿਨਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ, ਜਾ ਂਉਸ ਪਸ਼ਹਰਾਿੇ ਤੋਂ ਛੋਿ ਦੇਣ ਸੰਿੰਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਸ਼ਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਢਸ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਘਰ ਜਕਰ਼ਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਿ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਧ਼ਰਜਮਕ ਜਵਤਕਰ਼ ਿ਼ਾਂ ਪਰੇਸ਼ਨੀ ਗੈਰ-ਕ਼ਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਿੇਿ ਪੇਿੇਿਰ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਰਾਏ ‘ਤ/ੇਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਿੱਧ 
ਸ਼ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਸੂਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਹੂਲਤਾ ਂਦੀ ਪੇਿਕਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਧਾਰਸ਼ਮਕ ਸੰਿੰਧਾਂ ਦੀ ਿਜ੍ਾ 
ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਰਹਾਇਿ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂ ੰਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧਾਰਸ਼ਮਕ ਮਾਨਤਾਂਿਾਂ ਨੂ ੰਉਸ਼ਚਤ 
ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸਮਾਯੋਸ਼ਜਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਿਰਤ ੇਸ਼ਕ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤ ੇਅਣਉਸ਼ਚਤ ਿੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਐਸੋਸੀਏਿਨ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਮੇਜ਼ੁਜ਼ਾਹ ਜਾ ਂਸ਼ਹੰਦੂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਆਪਣੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੋਰਨ ਹਿਾਉਣ ਲਈ ਮਜਿੂਰ 
ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ "ਦਲਾਨ ਸ਼ਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਅਕਤੀਗਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਰੱਖਣਾ/ਲਗਾਉਣਾ ਮਨ੍ਾ ਹ"ੈ ਸ਼ਨਯਮ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਤੁਹ਼ਡੇ ਭ਼ਈਚ਼ਰੇ ਜਵੱਚ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ੀਆਾਂ ਥ਼ਵ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧ਼ਰਜਮਕ ਜਵਤਕਰ਼ ਿ਼ਾਂ ਪਰੇਸ਼ਨੀ ਗੈਰ-ਕ਼ਨੰੂਨੀ ਹੈ।  ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਹਾਇਿ ਦੀ ਜਗ੍ਾ (ਸ਼ਜਿੇਂ 
ਸ਼ਕ ਰੈਸਿੋਰੈਂਿ, ਸਿੋਰ, ਗੈਰ-ਪੈਰੋਚੀਅਲ/ਸਿਾਨਕ ਸਕੂਲ, ਪੁਸ਼ਲਸ ਸ਼ਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਡਾਕਿਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਡਾਕਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾ)ਂ ਤੁਹਾਡ ੇਧਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸ਼ਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਾਨਕ ਨਗਰ-ਪਾਸ਼ਲਕਾ ਧਾਰਸ਼ਮਕ 
ਇਕੱਠਾ ਂਲਈ ਸ਼ਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਪਰਸ਼ਮਿ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸੱਖ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਲੋੜ (ਨਹੀਂ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਿਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਿਾਂਿਾਂ ਨੂ ੰਿੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧਾਰਸ਼ਮਕ ਮਾਨਤਾਂਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸਮਾਯੋਸ਼ਜਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਿਰਤ ੇਸ਼ਕ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤ ੇਅਣਉਸ਼ਚਤ ਿੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ।
ਜਨਊ ਿਰਸੀ ਲ਼ਅ ਅਗੇਂਸਟ ਜਡਸਜਰਿਮੀਨੇਸਨਜ (LAD) ਸੁਰੱਜਖਆਾਂਵ਼ਾਂ ਪਰੰਪਰ਼ਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿ਼ਣੇ ਿ਼ਾਂਦੇ ਧਰਮ਼ਾਂ ਨ਼ਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਜਮਤ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਿੱਕਾ ਜਾ ਂਜਾਦੂ-ਿੂਣੇ ਦਾ ਅਸ਼ਭਆਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ਿਸ਼ਦਆਰਿੀ ਨੂ ੰਸਮਹੈਨ ਦਾ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਸ਼ਦਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ 
ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕੈਿੋਸ਼ਲਕ ਸ਼ਿਸ਼ਦਆਰਿੀ ਨੂ ੰਐਿ ਿੁੱਧਿਾਰ ਨੂ ੰਮੰਨਣਯੋਗ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 
ਿਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ LAD ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਸ਼ਿਤਕਰਾ ਹੈ।  ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਕਕਨ ਸ਼ਿਸ਼ਦਆਰਿੀ 
ਨੂ ੰਸਮਾਯੋਸ਼ਜਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਕ ਸ਼ਿੱਕਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ, LAD 
ਰਾਜਨੀਸ਼ਤਕ ਜਾ ਂਸਮਾਸ਼ਜਕ ਸ਼ਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
LAD ਤੁਹ਼ਨੰੂ ਬਦਲ਼ ਲੈਣ/ਜਵ਼ਬੀ ਕ਼ਰਵ਼ਈਆਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ਼ਉਂਦ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਸ਼ਿਅਕਤੀ ਸੰਭਿ LAD ਉਲੰਘਣਾਿਾ ਂਦੀ ਸ਼ਰਪੋਰਿ ਕਰਨ, 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ DCR ਨਾਲ, ਜਾ ਂਅਦਾਲਤ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ, ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਸ਼ਰਹਾਇਿ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਜਾ ਂLAD ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਅਸ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ਿਰੁੱਧ ਿਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾ ਂਜ਼ਿਾਿੀ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
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