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ન્ ુજર્સી લૉ અગેન્સ્ટ ડિસ્્સરિવમનેશન (LAD) (ન્ યૂ જર્સી ભેદભાિ ર્ામેનો કાયદો), િોજગાિમા ંલલંગ-આધારિત ભેદભાવના એક 

પ્રકાિ, જાતીય સતામણીન ેપ્રતતબતંધત કિે છે. આનો અથ્થ એ થાય કે તમન ેકામ પિ જાતીય સતામણીથી મકુત થવાનો અતધકાિ છે, 

તમાિા નોકિીદાતાના પ્રકાિ અથવા કદ, તમ ેકઈ નોકિી કિો છો, અથવા તમ ેકઈ ભાષા બોલો છો ત ેધયાનમા ંલીધા વગિ. જાતીય 

સતામણીમા ંમૌલખક પજવણી શામેલ હોઈ શકે છે, જેમ કે વયકકતગત રૂપે, ફોન પિ અથવા ઑનલાઇન અશલીલ ભાષા અથવા 
અપમાનજનક રટપપણીઓ; શાિીરિક પજવણી, જેમ કે અતનચછનીય સપશ્થ; અથવા દ્રશય પજવણી, જેમ કે બીભતસ છબીઓ, કાર્્થન, 

અથવા લિત્ો પ્રદતશશિત કિવા અથવા ઇમેઇલ કિવા. 

કાય્ય્સ્થળ પર ગેરકાન યૂની જાતીય ર્તામણી બે પ્રકારની હોય છે: કકવડ પ્રો કવો અને શત્તુાપણ્્થ કાય્થ વાતાવિણ. કકવડ પ્રો કવો 
સતામણી તયાિે થાય છે જયાિે જાતીય તિફેણ પિ કોઈ બઢતી જેવા લાભની શિત મક્વામા ંઆવ,ે અથવા જયાિે તમ ેજાતીય પેશગીનો 
ઇનકાિ કિો છો તયાિે નોકિીમાથંી કાઢી મક્વા જેવી કોઈ પ્રતતકળ્ ઘટના માટેની ધમકી આપવામા ંઆવ ેછે. શત્તુાપણ્્થ કાય્થ વાતાવિણ 

તયાિે થાય છે જયાિે તમન ેકાય્થસથળમા ંલલંગના આધાિે અતનચછનીય પજવણીના આિિણન ેઆધીન કિવામા ંઆવ ેછે જે ભયાનક, 

શત્તુાપણ્્થ અથવા આક્રમક કાય્થ વાતાવિણ બનાવવા માટે પયા્થપત ગભંીિ અથવા વયાપક છે.

નોકરીદાતાએ જાતીય ર્તામણીને રોકિા મા્ેટ પગલા ંલેિા જ જોઈએ જો તેઓ જાણતા હોય અથવા તેના તવશ ેજાણ હોવી જોઈતી 
હતી. આ સાચુ ંછે, પછી ભલ ેસતામણીના આિિણમા ંસલંગન થનાિ વયકકત એ સપુિવાઇઝિ હોય, સહકાય્થકિ હોય અથવા તમ ેકામ 

પિ જેની સાથ ેરક્રયા-પ્રતતરક્રયા કિો છો ત ેતતૃીય પક્ષ (જેમ કે આશ્રયદાતા, ગ્ાહક અથવા તવકે્રતા) હોય. તેથી, ઉદાહિણ તિીકે, જો કોઈ 

સહ-કાય્થકિ તમાિા સપુિવાઇઝિની સામે તમાિા શિીિની લિત્ાતમક તવગત સાથ ેિિા્થ કિે છે, અથવા જો તમ ેકોઈ આશ્રયદાતા તમન ે

અતનચછનીય જાતીય સપશ્થન ેઆતધન કિતા ંહોવાની જાણ કિો છો, તો તમાિા નોકિીદાતાએ પગલા ંલેવા જરૂિી છે.

ર્ઘંીય કાયદો તમને કાય્ય પર પણ જાતીય ર્તામણી્થી રક્ષણ આપે છે, પિંત ુએલએડી બ ેમખુય વધાિાની સિુક્ષા પિ્ી પાડે છે. 

પ્રથમ, સઘંીય કાયદો ફકત પદંિ અથવા વધ ુકમ્થિાિીઓ ધિાવતા નોકિીદાતાઓને જ લાગ ુપડે છે, જયાિે એલએડી કદને ધયાનમા ં
લીધા તવના, ન્ ુજસસીના તમામ નોકિીદાતાઓને લાગ ુપડે છે. બીજુ,ં એલએડી સવતતં્ ઠેકેદાિોન ેપણ જાતીય સતામણીથી િક્ષણ આપે 
છે, જયાિે સઘંીય કાયદો ફકત ત ેકામદાિોને જ સિુલક્ષત કિે છે જેઓને કાયદેસિ િીતે કમ્થિાિીઓ તિીકે વગસીકૃત કિવામા ંઆવ ેછે.

એલએિી નોકરીદાતાને જાતીય ર્તામણી ર્ામે પ્રવતકાર કરિા બદલ, જાતીય સતામણીની ફરિયાદ દાખલ કિવા અથવા કાયદા 
હઠેળના કોઈપણ અનય અતધકાિોનો ઉપયોગ કિવા અથવા ઉપયોગ કિવાનો પ્રયાસ કિવા બદલ પ્રતતશોધ લેવાથી પ્રતતબતંધત કિે છે.
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ન્ ુજર્સી કાયદા હઠેળ રોજગારમા ં
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