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ન્ ુજર્સી લૉ અગેન્સ્ટ ડિસ્્સરિવમનેશન (LAD) (ન્ યૂ જર્સી ભેદભાિ ર્ામેનો કાયદો), લલંગ-આધારિત ભેદભાવના એક 
પ્રકાિ, જાતીય સતામણીન ેપ્રતતબતંધત કિે છે. જાહિે આવાસના સથળો એટલે જનતા માટે ખલુલા સથળો, જેમા ંશાળાઓ, 
કૉલેજો, વયવસાયો, િેસટોિનટ, સમિ કેમપ, સિકાિી ઇમાિતો અને હોસસપટલો શામેલ છે પિંત ુત ેપિૂતા મયાયારદત નથી.

જાતીય ર્તામણીમા ંમૌખિક પજિણી શામેલ હોઈ શકે છે, જેમ કે અશલીલ ભાષા અથવા અભદ્ર રટપપણીઓ; શાિીરિક 
પજવણી, જેમ કે અતનચછનીય સપશયા; અથવા દ્રશય પજવણી, જેવી કે બીભતસ છબીઓ, કારૂયાન અથવા લિત્ર બતાવવા. 
જાતીય સતામણી એ ગેિકાનનૂી છે ભલ ેત ેજાહિે આવાસના કમયાિાિી, જેમ કે યતુનવતસસિટીના પ્રોફેસિ અથવા ડોકટિ દ્ાિા 
કિવામા ંઆવી હોય, અથવા જાહિે આવાસના સાથી આશ્રયદાતા, જેમ કે અનય તવદ્ાથથી અથવા દુકાનમા ંઅનય ગ્ાહક 
દ્ાિા.

જાતીય ર્તામણીના ર્ામાનય રીતે બે પ્રકાર છે: સકવડ પ્રો કવો અને શત્તુાપણૂયા વાતાવિણ. સકવડ પ્રો કવો સતામણી 
તયાિે થાય છે જયાિે જાતીય તિફેણ પિ કોઈ લાભ (જેમ કે સાિા ગે્ડ અથવા છૂટક વસતનુી દુકાનમા ંછૂટ) ની શિત 
મકૂવામા ંઆવ ેઅથવા જયાિે તમ ેજાતીય પેશગીનો ઇનકાિ કિો છો તયાિે કોઈ પ્રતતકળૂ ઘટના માટેની ધમકી (જેમ કે કોઈ 
શાળા-પ્રાયોજજત િમત-ગમતની ટીમમાથંી કાઢી મકૂવા અથવા તબીબી સભંાળનો ઇનકાિ કિવો) આપવામા ંઆવ ેછે. 
અને શત્તુાપણૂયા વાતાવિણ તયાિે ઊભુ ંથાય છે જયાિે તમ ેવાતાવિણને ભયાનક, શત્તુાપણૂયા અથવા આક્રમક બનાવવા 
માટે પયાયાપત ગભંીિ અથવા વયાપક હોય તેવી લલંગ આધારિત અતનચછનીય પજવણીના આિિણન ેઆતધન બનો છો.

જાહરે આિાર્ના ્સ્થળે જાતીય ર્તામણી ર્ામે પગલા ંલેિા જ જોઈએ જો તેઓ તેના તવશ ેજાણતા હોય અથવા 
તેમન ેજાણ હોવી જરૂિી હોય. તેથી, ઉદાહિણ તિીકે, તમાિી શાળાએ પગલા ંલેવા જ જોઈએ જો તમ ેજાણ કિો કે સાથી 
તવદ્ાથથીઓએ તમાિા લોકિ પિ અપમાનજનક જાતીય ભાષા લખી છે, અને હોસસપટલે પગલા ંલેવા જ જોઈએ જો તેઓને 
ખબિ પડે કે ડોકટિ દદદીઓન ેઅતનચછનીય જાતીય સપશયા માટે આતધન કિે છે.

જાહરે આિાર્નુ ં્સ્થળ જાતીય ર્તામણી ર્ામે પ્રવતકાર કિવા બદલ, જાતીય સતામણીની ફરિયાદ દાખલ કિવા 
અથવા એલએડી હઠેળના કોઈપણ અનય અતધકાિોનો ઉપયોગ કિવા અથવા ઉપયોગ કિવાનો પ્રયાસ કિવા બદલ 
તમાિી સામે પ્રતતશોધ લઈ શકતા નથી. ઉદાહિણ તિીકે, એક િેસટોિનટ તેના વઇેટસટાફ દ્ાિા જાતીય સતામણી તવશ ે
ફરિયાદ કિવા બદલ તમન ેકાઢી શકતુ ંનથી અને એક તશક્ષક તમન ેબીજા તવદ્ાથથી દ્ાિા કિવામા ંઆવતી જાતીય 
સતામણીની જાણ કિવા માટે તમન ેસજા કિી શકતા નથી.
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ન્ ુજર્સી કાયદા હઠેળ જાહરે આિાર્ના 
્સ્થળોમા ંજાતીય ર્તામણી ર્ામે રક્ષણ


