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ન્ ુજર્સી લૉ અગેન્સ્ટ ડિસ્્સરિવમનેશન (LAD) (ન્ યૂ જર્સી ભેદભાિ ર્ામેનો કાયદો), આવાસનમા ંલલંગ-આધારિત 
ભેદભાવના એક પ્રકાિ, જાતીય સતામણીન ેપ્રતતબતંધત કિે છે. આનો અથ્થ એ છે કે તમાિી પાસે જાતીય સતામણીથી 
મકુત થવાનો અતધકાિ છે, જેમા ંતમ ેકા ંિહો છો (જાહિે આવાસ, ખાનગી એપાટ્થમેનટમા ંઅથવા કોન્ો એટલે કે 
સહિાજય સરહત) અથવા તમ ેતમારંુ ભાડુ ંકેવી િીતે ચકૂવો છો (જેમ કે જો તમ ેભા્ા સહાયતા વાઉચિ પિ તનભ્થિ હોવ) 
તેનાથી કોઈ ફેિ પ્તો નથી.

જાતીય ર્તામણીમા ંમૌખિક પજિણી શામેલ હોઈ શકે છે, જેવી કે અશલીલ ભાષા અથવા અભદ્ર રટપપણીઓ; 
શાિીરિક પજવણી, જેમ કે અતનચછનીય સપશ્થ; અથવા દ્રશય પજવણી, જેવી કે બીભતસ છબીઓ, કારૂ્થન અથવા લચત્ર 
બતાવવા.

ગેરકાન યૂની જાતીય ર્તામણીના બે પ્રકાર છે: “કકવ્ પ્રો કવો” અને શત્તુાપણૂ્થ વાતાવિણ. કકવ્ પ્રો કવો સતામણી 
તયાિે થાય છે જયાિે જાતીય તિફેણ પિ કોઈ લાભની શિત મકૂવામા ંઆવ,ે અથવા જયાિે તમ ેજાતીય પેશગીનો 
ઇનકાિ કિો છો તયાિે કોઈ પ્રતતકળૂ ઘટના માટેની ધમકી આપવામા ંઆવ ેછે. એક ઉદાહિણ એ છે કે ઇમાિતના 
વયવસથાપક તમાિા એકમના સમાિકામ કિવા માટેની શિત તિીકે સભંોગ અથવા જાતીય તિફેણની માગં મકેૂ છે. 
શત્તુાપણૂ્થ વાતાવિણ તયાિે ઊભુ ંથાય છે જયાિે કોઈ ભાડઆૂતન ેગભંીિ અથવા વયાપક જાતીય સતામણીન ેઆધીન 
કિવામા ંઆવ ેછે જે ભયાનક, શત્તુાપણૂ્થ અથવા આક્રમક આવાસન વાતાવિણ બનાવ ેછે. ઉદાહિણ તિીકે તેમા ં
શામેલ છે, કોઈ મકાનમાલલક વાિંવાિ તમાિા શિીિ અથવા કપ્ા ંતવશ ેજાતીય સચૂક રટપપણીઓ કિે છે.

આિાર્ન પ્રદાતાએ આિી ર્તામણીને રોકિા મા્ેટ પગલા ંલેિા જ જોઈએ જો ત ેજાણતા હોય અથવા તેના તવશ ે
જાણ હોવી જોઈતી હોય. આ સાચુ ંછે, પછી ભલ ેસતામણી આવાસન પ્રદાતાના કમ્થચાિીઓ અથવા એજનટો દ્ાિા, 
જમીન મકાનના દલાલો દ્ાિા અથવા કેટલાક સજંોગોમા,ં સાથી ભાડઆૂતો દ્ાિા કિવામા ંઆવતી હોય.

આિાર્ન પ્રદાતા જાતીય ર્તામણી ર્ામે પ્રવતકાર કિવા બદલ, જાતીય સતામણીની ફરિયાદ દાખલ કિવા અથવા 
કાયદા હઠેળના કોઈપણ અનય અતધકાિોનો ઉપયોગ કિવા અથવા ઉપયોગ કિવાનો પ્રયાસ કિવા બદલ તમાિી સામે 
પ્રતતશોધ લઈ શકે નહીં. તેનો અથ્થ એ કે, ઉદાહિણ તિીકે, તમાિા આવાસન પ્રદાતા જાતીય સતામણીની જાણ કિવા 
બદલ તમન ેહાકંી કાઢી શકે નહીં અથવા તમન ેઇતમગે્શન સત્ાધીશોને સદંલભભિત કિવાની ધમકી આપી શકે નહીં.
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ન્ ુજર્સી કાયદા હઠેળ આિાર્નમા ં
જાતીય ર્તામણી ર્ામે રક્ષણ


