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DCR વિશે   

ન્ય ુજર્સી રિધવઝન ઓન ધર્સધવલલ રાઇટ્ર્સ (The New Jersey Division on Civil Rights, DCR) એ રાજ્ય એજન્ર્સી છે જે ન્ય ૂજર્સીના નાગરરક અધિકાર કાયદા 

લાગ ુકરવા માટે ચાજજ ર્સંભાળે છે, જેમાં ન્ય ુજર્સી લો અગેસ્ટ રિધસ્િધમનશેન (New Jersey Law Against Discrimination, LAD) અને ન્ય ૂજર્સી ફેધમલી લીવ એક્ટ 

(New Jersey Family Leave Act, NJFLA) નો ર્સમાવેશ થાય છે. DCR નુ ંધ્યેય ન્ય ુજર્સીના લોકોન ેરોજગાર, આવાર્સો અને જાહેર ર્સવલતોમાં ભેદભાવ અને 

પૂવજગ્રહ આિારરત પજવણીથી રક્ષણ કરવાનુ ંછે. 

LAD વાસ્તધવક અથવા કધથત જાધત, િમજ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, લલંગ, જાતીય અધભગમ, લલંગ ઓળખ અથવા અધભવ્યધક્ત, ધવકલાંગતા અને અન્ય ર્સુરધક્ષત લાક્ષધણકતાઓ પર 

આિારરત ભેદભાવન ેપ્રધતબંધિત કર ેછે. 

આ કાયદો રોજગાર, આવાર્સો અને જાહેર રહેવાની જગ્યાઓ (લોકો માટ ેખુલ્લા સ્થળો, જેમ કે વ્યવર્સાયો, રેસ્ટોરન્ટ, શાળાઓ, ઉનાળાની ધશધબર, તબીબી પ્રદાતાઓ, ર્સરકારી 

ઓરફર્સો અને એજન્ર્સીઓ વગેરે ર્સધહત) પર લાગ ુપિે છે. 

ફરિયાદ કેિી િીતે નોંધાિિી       

1 DCR માં ફરરયાદ નોંિાવવા માટે, તમાર ેપહેલા ઇનટેક ફોમજ ર્સબધમટ કરવુ ંઆવશ્યક છે. તમે ઇન્ટેક ફોમજ આ રીત ેર્સબધમટ કરી શકો છો: 

► ઓનલાઇન ખાતું બનાવીને અને NJ બાયર્સજ ઇન્ વેસ્ ટીગેશન એ ર્સજ ધર્સજસ્ ટમ (NJBIAS) નો ઉપયોગ કરીને

► 1.833.NJDCR4U પર કોલ કરીને અને DCR રરર્સપ્ શધનસ્ ટને NJ બાયર્સજ ઇન્ વેસ્ ટીગેશન એ ર્સજ ધર્સજસ્ ટમ (NJBIAS) પર ફોમજ ભરવામાં તમારી

ર્સહાય કરવાનુ ંકહીન ે

2 DCR તપાર્સકતાજ તમારી ફરરયાદ અંગે DCR અધિકારક્ષેત્ર િરાવે છે કે કેમ તે ધનિાજરરત કરવા માટે ઇન્ટેક ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે તમારો ર્સંપકજ કરશ ે(દા.ત. તમે જે 

LAD ના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવી રહ્યા છો તે છેલ્લાં 180 રદવર્સમાં બન્યુ ંછે કે કેમ અને શંુ તેઓ મદદ કરી શકે છે કે નહીં). 

► જો એવું હશે તો, DCR તમારા હસ્તાક્ષર માટે ચકાર્સાયેલ ફરરયાદ ફોમજ તૈયાર કરશ.ે એકવાર તમે ચકાર્સાયેલ ફરરયાદ પર હસ્તાક્ષર કરી લો, પછી તમને

ફરરયાદી તરીકે ઓળખવામાં આવ ેછે. 

3 DCR પ્રધતર્સાદકતાજ-પક્ષ કે જેણે તમારા નાગરરક અધિકારનંુ ઉલ્લંઘન કયુું છે તેના પર તમારી ફરરયાદ મોકલશ.ે પ્રધતર્સાદકતાજને તમેની ઘટનાના ર્સંસ્કરણ ર્સાથ ે

પ્રધતરિયા આપવાની તક છે 

4 DCR પછી તપાર્સ હાથ િરે છે, જેમાં આ શામેલ હોઈ શકે છે: 

► તમારી ર્સાથ ેપ્રધતર્સાદકતાજ ર્સાથ ેઅને ર્સાક્ષીઓ ર્સાથે ઇન્ટરવ્યૂ

► ર્સંબંધિત દસ્તાવેજો, ફોટા, ધવરિઓ રેકોર્િુંગ્ર્સની ર્સમીક્ષા

► તે મહત્વપૂણજ છે કે જ્યાં ર્સુિી તમારો કેર્સ પૂણજ ન થાય ત્યાં ર્સુિી તમે લખાણ અને ઇમેઇલ ર્સંદેશા જેવા ઇલેક્રોધનક ર્સંગ્રધહત પુરાવા ર્સધહત તમામ ર્સબંંધિત

પુરાવા ર્સાચવો. 

તપાર્સના અંતે, DCR નક્કી કરશ ેકે કાયદાનુ ંઉલ્લંઘન થયંુ હોવાનું માનવા માટે ર્સંભધવત કારણ છે કે કેમ. 

વિિાદન ું વનિાકિણ      

DCR પરસ્પર ર્સંમત શરતો પર ફરરયાદના ધનરાકરણની ઇચ્છા િરાવતા પક્ષોન ેધન:શુલ્ક ધવવાદ ધનવારણ ર્સેવાઓ પણ આપે છે. ફરરયાદ અથવા તપાર્સ પ્રરિયા દરધમયાન 

કોઈપણ ર્સમય ેસ્વૈધચ્છક ધનરાકરણની વાટાઘાટો કરી શકાય છે. 

mailto:NJDCR4U@NJCivilRights.gov
http://www.njcivilrights.gov/

