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ન્ ુજર્સી લૉ અગેન્સ્ટ ડિસ્્સરિવમનેશન (LAD) (ન્ ુજર્સી ભેદભાિ ર્ામેનો કાયદો) િા્સતવિક અથિા કવથત લલંગ ઓળખ 
અથિા અલભવયક્તના આધારે જાહરે આિાર્ ્સથળોમા ં(જે જનતા માટે ખલુલા સથળો છે, જેમ કે વયવસાયો, િેસટોિનટ, 
શાળાઓ, સમિ કેમપ, હોસસપટલો, ડોકટિની ઓરફસો અને સિકાિી એજનસીઓ) ભેદભાવ અને પજવણીન ેપ્રતતબતંિત કિે છે, 
જેમા ંટ્ાનસજેનડિ, બબન-દ્વિસગંી, અથવા બલંગ બબન-અનરુૂપ હોવા અથવા કતથત રૂપે હોવાનો સમાવશે થાય છે.

એલએિી લલંગ ઓળખ અથિા અલભવયક્તને આધારે ર્પંણૂ્ણ અથિા ર્માન આિાર્ન, લાભો, સવુિધાઓ, 
વિશેષાવધકારો અથિા રે્િાઓનો ઇનકાર કરિાથી જાહરે આિાર્ને પ્રવતબવંધત કરે છે. બીજા શબદોમા,ં કોઈ જાહિે 
આવાસ કોઈ વયસકત ટ્ાનસજેનડિ, બબન-દ્વિસગંી, અથવા બલંગ બબન-અનરુૂપ હોવાને કાિણે તેની સાથ ેઅલગ િીતે વયવહાિ ન 
કિી શકે અથવા તેન ેપ્રવશે આપવા, વયવહાિ કિવા અથવા સેવા આપવાનો ઇનકાિ કિી શકતા નથી. ઉદાહિણ તિીકે, કોઈ 
હોસસપટલ અથવા ડોકટિની ઓરફસ કોઈ સભંતવત દદદી ટ્ાનસજેનડિ હોવાને કાિણે તેન ેસભંાળ આપવાનો ઇનકાિ, અથવા 
સાિવાિમા ંતવલબં કિી શકતા નથી. આ ઉપિાતં, બલંગના આિાિે રૂમ સોંપતી હોસસપટલે વયસકતની બલંગ ઓળખ અથવા 
અબભવયસકતન ેઅનરુૂપ તેમ કિવુ ંઆવશયક છે.

એલએિી જાહરે આિાર્ના ્સથળોને ગ્ાહકો, વિદ્ાથસીઓ, આશ્રયદાતાઓ અથિા દદદીઓની તેમની લલંગ ઓળખ 
અથિા અલભવયક્તને આધારે પજિણી કરિાની મજૂંરી આપિાથી પ્રવતબવંધત કરે છે જેથી શત્તુાપણૂ્ણ વાતાવિણ ઉભુ ં
થાય. ઉદાહિણ તિીકે, શાળાના આગેવાનો પગલા ંલેવાથી ઇનકાિ કિી શકતા નથી જો તેઓ જાણતા હોય અથવા તેઓને 
જાણ હોવી જોઈતી હોય કે કોઈ તવદ્ાથથી ટ્ાનસજેનડિ હોવાને કાિણે તેની વાિંવાિ પજવણી કિવામા ંઆવ ેછે, અપમાતનત 
કિવામા ંઆવ ેછે અથવા નામેથી ચીડવવામા ંઆવ ેછે.

એલએિી મજુબ એ જરૂરી છે કે વયક્તઓ ર્ાથે તેમની લલંગ ઓળખને અનરુૂપ િત્ણન કરિામા ંઆિે.. અનય 
બાબતોમા,ં ટ્ાનસજેનડિ લોકોન ેતેમની બલંગ ઓળખ અથવા અબભવયસકતન ેઅનરુૂપ બાથરૂમ અથવા કપડા ંબદલવાના રૂમનો 
ઉપયોગ કિવાની પિવાનગી હોવી જ જોઈએ. તેઓને તેમના પસદં કિેલા નામ, શીર્ણક અથવા સવ્ણનામથી સબંોિાવાનો 
પણ અતિકાિ છે. તેમન ેઆ અતિકાિોનો ઉપયોગ કિવા માટે બલંગના કોઈ તવશરે “પિુાવા” બતાવવાની જરૂિ નથી. 

કોઈ જાહરે આિાર્નુ ં્સથળ કોઈ વયક્ત ર્ામે આ અથવા એલએડી હઠેળના કોઈપણ અનય અતિકાિોનો ઉપયોગ કિવા 
અથવા ઉપયોગ કિવાનો પ્રયાસ કિવા માટે પ્રતતશોિ લઈ શકતા નથી.
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જાહરે આિાર્મા ંજાતીય અલભગમ અને 
લલંગ ઓળખ અથિા અલભવયક્તના આધારે 
ભેદભાિ અથિા પજિણી ર્ામે રક્ષણ


