
રોજગારમાં ઇન્્ટરસેક્સ ભેદભાવ

ન્્યયુ જર્સીમાં, કોઈપણ 
ભેદભાવ તમને કાર્્યસ્થળ 
પર આગળ વધવાથી 
રોકી શકશે નહીીં. 

ભેદભાવ વવરુદ્ધ ન્્યયુ જસસી કાયદો 
(Law Against Discriminatio, 
LAD) ઇન્્ટરસેક્સ સ્થિવિ સહિિ 
વાસ્િવવક રીિે અથવા માનવામાં 
આવિા લિંગ આધારરિ ભેદભાવ 
અને ઉત્્પપીડનને પ્રવિબંવધિ કરે છે. િે 
િમને િમારા સિકાય્યકરો, હનરીક્ષકો 
અને આશ્રયદાિાઓ દ્ારા કરવામાં 
આવિા ભેદભાવ અને લિંગ-આધારરિ 
ઉત્્પપીડનથપી રક્ષણ આ્પે છે.

તમારા નોકરીદાતા તમારી 
ઇન્્ટરર્ેક્ર્ સ્સ્થતતના આધારે 
નનણ્યર્ો લઈ શકતા નથી.

િેનો અથ્ય એ થાય છે કે નોકરીદાિા 
િમારી ઇન્્ટરસેક્સ સ્થિવિના આધારે 
નોકરી ્પર રાખવા અથવા નોકરીમાંથપી 
કાઢી મૂકવા, બઢિપી આ્પવા અને િાભો 
(સ્વાસ્થય સંભાળ, ્પેરેં્ટિ રજા અને 
કયુ્ટયુંબનપી રજા સહિિ) વવશે હનણ્યય 
િઈ શકિા નથપી. ઉદાિરણ િરીકે, 
િમારા નોકરીદિા િમે ઇન્્ટરસેક્સ 
કમ્યચારી છો િેના આધારે િમને કં્પનપીનપી 
સ્વાસ્થય િાભ યોજનામાં સંપૂણ્ય 
ભાગપીદારીનો ઇનકાર કરી શકિા નથપી.

તમારી ઇન્્ટરર્ેક્ર્ સ્સ્થતતને 
કારણે અન્ર્ લોકો તમારી 
ર્તામણી કરી શકતા નથી.

િમારા નોકરીદિાએ આ સિામણપી 
રોકવા મા્ેટ કાય્ય કરવયું જોઈએ જો 
િેઓ જાણે છે અથવા િેઓને 
જાણ થાય છે કે િે પ્રવિકૂળ કાય્ય 
વાિાવરણનયું હનમા્યણ કરશે. પૂવ્યગ્રિ-
આધારરિ લિંગ ઉત્્પપીડનમાં વ્યસ્ક્િનપી 
ઇન્્ટરસેક્સ સ્થિવિને કારણે અણગમિપી, 
અ્પમાનજનક વિ્યણૂકનો સમાવેશ 
થાય છે, જમે કે સિકમસી અથવા 
આશ્રયદાિા ઇન્્ટરસેક્સ વ્યસ્ક્િઓ 
વવશે અ્પમાનજનક ર્ટપ્્પણપી કરે છે.

તમારી ર્ાથે તમારી લલંગ 
ઓળખ અથવા અભભવ્યસ્ક્ત 
ર્ાથે સયુર્ંગત હીોર્ તે મયુજબ 
વ્યવહીાર થવો જોઈએ.

નોકરીદાિાનો ડ્સે કોડ અને બાથરૂમના 
ઉ્પયોગ સંબંવધિ નપીવિઓ િમારી 
લિંગ ઓળખ અથવા અભભવ્યસ્ક્િ 
સાથે સયુસંગિ િોય િે રીિે િમારી સાથે 
વ્યવિાર થવો જોઈએ. ઉદાિરણ 
િરીકે, કોઈ ઇન્્ટરસેક્સ કમ્યચારી જ ે
્પોિાને પયુરુષ િરીકે ઓળખાવે છે 
િેને પયુરુષોના બાથરૂમનો ઉ્પયોગ 
કરવાનપી મંજૂરી િોવપી આવશ્યક છે. 
િમને સ્વ-ઓળખ અને િમારા નામ, 
િોદ્ો અને સવ્યનામ દ્ારા સંબોવધિ 
કરવાનો ્પણ અવધકાર છે.

તમારા નોકરીદાતા 
તમે ઇન્્ટરર્ેક્ર્ છો તે 
કારણોર્ર તમને વ્યાજબી 
રહેીઠાણ આપવાનો ઇનકાર 
કરી શકતા નથી.

ઉદાિરણ િરીકે,નોકરીદા્ટ િમને 
પ્રજનનક્ષમિા મા્ેટનપી સારવાર 
મા્ેટ િમારી િબપીબપી એ્પોઈં્ટમેન્્ટ 
સમાયોભજિ કરવા મા્ેટ સયુહનશ્ચિિ 
કરવાનપી સયુગમિા આ્પવાનો ઇનકાર 
કરી શકિા નથપી કારણ કે નોકરીદાિા 
એવયું માનિા નથપી કે ઇન્્ટરસેક્સ 
િોકો ગભ્યવિપી થઈ શકે છે.

વધયુ જાણકારી મા્ેટ અથવા ફરરયાદ નોંધાવવા મા્ેટ, આ ્પર જાઓ NJCivilRights.gov or call 1.833
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ઈન્્ટરર્કે્ર્ એ એવા લોકોનયુ ંવણ્યન કરવા મા્ેટ વપરાતો શબ્દ છે કે જઓે જનનેન્ન્રિર્, હીોમમોન્ર્, આંતરરક શરીરરચના અથવા રંગસતૂ્ો જવેા લૈંતગક લક્ષણો ર્ાથ ેજન્મ ેછે અથવા 
તઓેમા ંઆ તવકન્ર્ત થાર્ છે, જ ેપયુરુષ અથવા સ્તીના જાતીર્ અથવા પ્રજનન શરીરરચનાની તબીબી વ્યાખ્ા મયુજબ ર્ોગ્ર્ હીોતા નથી. શયુ ંતમ ેજાણો છો કે, રાષ્ટીર્ સ્તરે, 74% 
ઇન્્ટરર્કે્ર્ લોકો એવયુ ંકહેી છે કે આ ભદેભાવન ેલીધ ેતમેના પગાર અથવા તમેની બઢતી મેળવવાની ક્ષમતાને નકારાત્મક રીતે અર્ર કરે છે, અને 84% લોકો એવો અહેીવાલ આપે 
છે કે આ ભેદભાવન ેલીધ ેતેમન ેનોકરી મળતી અ્ટકાવે છે?– Center for American Progress, October 2021

55એવી વસ્્તયુઓ જનેા તવશ ેતમારે જાણવયુ ંજોઈએ 
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LAD ઉલ્િંઘનનપી જાણ કરવા, ભેદભાવનપી ફરરયાદ દાખિ કરવા અથવા LAD િેઠળના અન્ય અવધકારોનો ઉ્પયોગ કરવા બદિ િમારી સામ ેકોઈ પ્રવિશોધ િઈ શકશે નિીં. DCR એ LAD ન ેિાગયુ કરે છે, જ ેઇવમગે્રશન સ્થિવિન ેધ્યાનમા ંિપીધા વવના NJ માં િમામ િોકોન ેભદેભાવથપી રક્ષણ આ્પ ેછે. વધયુ જાણવા મા્ેટ, સ્ક્િક કરો here.


