
બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવુ ંજોઈએ 

વધ ુજાણવા માટે અથવા ફરિયાદ દાખલ કિવા માટે, NJCivilRights.gov પિ જાઓ અથવા 1.833.NJDCR4U પિ કોલ કિો

ન્ ુજર્સી લૉ અગેન્સ્ટ ડિસ્્સરિવમનેશન (LAD) (ન્ ુજર્સી ભેદભાિ ર્ામેનો કાયદો) િા્સતવિક અથિા કવથત 
લલંગ ઓળખ અથિા લલંગ અલભવયક્તના આધારે આિાર્નમા ંભેદભાિ અને પજિણીને પ્રવતબવંધત કરે છે, 
જેમા ંટ્ાન્સજેન્ડિ, બિન-દ્વિ્સગંી, અથવા બલંગ બિન-અનરુૂપ હોવા અથવા કથથત રૂપે હોવાનો ્સમાવશે થાય છે. 

આિાર્ન પ્રદાતા મા્ેટ લલંગ ઓળખ અથિા અલભવયક્તના આધારે ભેદભાિ કરિો ગેરકાનનૂી છે. ઉદાહિણ 
તિીકે, કોઈ થવકે્તા, જમીન-મકાનના દલાલ, મકાનમાબલક, ઘિ-માબલક ્સઘં, અથવા અનય આવા્સ પ્રદાતા 
કોઈ વયક્તન ેટ્ાન્સજેન્ડિ હોવાના કાિણે ભા્ેડ આપવા અથવા વચેવા માટે ઇનકાિ કિી શકતા નથી, ્સમાિકામ 
કિવાનો ઇનકાિ કિી શકતા નથી, કોઈ વયક્તન ેકાઢી નાખવાનો પ્રયા્સ, અથવા વયક્ત પા્સેથી વધ ુભાડુ ંઅથવા 
શલુક વસલૂવાનો પ્રયા્સ કિી શકતા નથી. 

મકાનમાલલકો અને અનય આિાર્ પ્રદાતાઓએ ભાડઆૂતોને તેમની લલંગ ઓળખ અથિા અલભવયક્તને 
કારણે એિી રીતે હરેાન ન થિા દેિા જોઈએ જેથી કોઈ શત્તુાપણૂ્ણ વાતાવિણ ઊભુ ંથાય. તેથી, ઉદાહિણ 
તિીકે, એક વયવસથાપન કંપની પગલા ંલેવા માટે ઇનકાિ નથી કિી શકતી જો ત ેજાણે છે કે ત ેજાણતી હોય કે એક 
ઇમાિત અથિક્ષકએ એક ભાડુઆતને આવી પજવણી માટે આિીન કિેલ છે કાિણ કે ત ેબલંગ બિન-અનરુૂપ છે. 

એલએિી મજુબ એ જરૂરી છે કે વયક્તઓ ર્ાથે તેમની લલંગ ઓળખને અનરુૂપ િત્તન કરિામા ંઆિે. 
અનય િાિતોમા,ં ટ્ાન્સજેન્ડિ લોકોન ેતેમની બલંગ ઓળખ અથવા અબભવયક્તન ેઅનરુૂપ િાથરૂમ અથવા કપ્ડા ં
િદલવાના રૂમનો ઉપયોગ કિવાનો અને તેમના પ્સદં કિેલા નામ, શીર્ણક અથવા ્સવ્ણનામથી ્સિંોિાવાનો 
અથિકાિ છે. તેમન ેઆ અથિકાિોનો ઉપયોગ કિવા માટે બલંગના કોઈ થવશરે “પિુાવા” િતાવવાની જરૂિ 
નથી. ઉદાહિણ તિીકે, કોઈ આવા્સન ્સહકાિી એક ટ્ાન્સજેન્ડિ મરહલાને વયાયામશાળામા ંમરહલાના લોકિ 
રૂમનો ઉપયોગ કિવાથી પ્રથતિથંિત કિી શકતા નથી કાિણ કે તેઓને ્ડિ હોય કે અનય િહવેા્સીઓ અગવ્ડતા 
અનભુવશ.ે 

કોઈ મકાન-માલલક અથિા આિાર્ન પ્રદાતા કોઈને આ અથવા એલએ્ડી હઠેળના કોઈપણ અનય અથિકાિોનો 
ઉપયોગ કિવા અથવા ઉપયોગ કિવાનો પ્રયા્સ કિવા માટે કોઈની ્સામે પ્રથતશોિ લઈ શકતા નથી. 
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આિાર્નમા ંલલંગ ઓળખ અથિા અલભવયક્તના 
આધારે ભેદભાિ અથિા પજિણી ર્ામે રક્ષણ


