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બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવુ ંજોઈએ 

ન્યુ જર્સી લૉ અગેન્સ્ટ ડિસ્્સરિમિનેશન (LAD) (ન્ યૂ જર્સી ભેદભાવ ર્ાિેનો કાયદો) રે્વક અથવા િાગ્ગદશ્ગક 
કયુતરાનો ઉપયોગ કરતા ંકોઈપણ અપગં વયક્તને તિાિ જાહરે સયુમવધાઓનો ઉપયોગ કરવા િા્ેટ ર્પં યૂણ્ગ 
અને ર્િાન આનદં િાણવાના હકદાર બનાવે છે. જાહિે સવુવધાઓમા ંફક્ત િેસટોિનટ, શાળાઓ, હોટેલો અને 
હોસસપટલો જેવા સાવ્વજવનક આવાસના સથળો જ શામેલ નથી, પિંત ુદરિયારકનાિા, ઉદ્ાનો, શેિીઓ, ફૂટપાથ અને 
જાહિે ઇમાિ્તો જેવી સામાનય જન્તા માટેની ખલુલી જગયાઓ પણ શામેલ છે.

રે્વક કયૂતરો એ એવો કોઈપણ કયૂતરો છે જે અપગં વયક્તની જરૂડરયાતોને પહોંચી વળવા િા્ેટ તાલીિ 
પાિેલ હોય છે, જેમા ંસિંક્ષણ અથવા બચાવ કાય્વ, વહીલચેિ ખેંચી આપવી, અને વાઇ અથવા અનય આંચકીના 
િોગો ધિાવ્તા વયસક્તઓની સહાય કિવાનો સમાવશે થાય છે, પિંત ુ્ત ેપિૂત ુ ંમયા્વરદ્ત નથી. માગ્વદશ્વક ક્ૂતિો 
બહિેા અથવા અંધ વયસક્તની સહાય કિવા માટે ્તાલીમ પામેલ હોય છે.

એલએિી હઠેળ, અપગં વયક્ત તેિના રે્વક અથવા િાગ્ગદશ્ગક કયુતરાને તિાિ જાહરે સયુમવધાઓ પર લઈ 
જવાને હકદાર છે જો કયૂતરાને એક િાનય તાલીિ એજનર્ી દ્ારા તાલીિ આપવાિા ંઆવી હોય. જાહિે 
સવુવધાએ વયસક્તન ેપ્રવશે આપવા માટે ્તેમની પાસેથી ્તાલીમનુ ંપ્રમાણપત્ર િજૂ કિવાની જરૂિ નહીં પડે. જો 
ક્ૂતિાન ે્તાલીમ આપવામા ંઆવલે છે પિંત ુમાનય ્તાલીમ એજનસી દ્ાિા નહીં (ઉદાહિણ ્તિીકે, જો ક્ૂતિાન ે
માલલક દ્ાિા ્તાલીમ આપવામા ંઆવલે છે), ્તો એલએડીને બદલ ેસઘંીય અમેરિકનસ વવથ રડસેબીલીટી એકટ 
(એડીએ) (અપગં્તા ધિાવ્તા અમેરિકનોનો અવધવનયમ) લાગ ુપડશ,ે અને જાહિે સવુવધા વયસક્તન ેપછૂી શકે છે કે 
શુ ંઅપગં્તા માટે ક્ૂતિો જરૂિી છે કે નહીં, ્તેમજ ક્ૂતિાન ેકયા કાય્વ કિવા માટે ્તાલીમ આપવામા ંઆવલે છે.

જાહરે સયુમવધા અપગં વયક્ત પારે્થી તેિના રે્વક અથવા િાગ્ગદશ્ગક કયુતરા િા્ેટ અમતડર્ત શયુલક ન વસ યૂલી 
શકે, ્તેમ છ્તા ંકુ્તિા દ્ાિા પરિસિને કિવામા ંઆવલે નકુસાનની ભિપાઈ કિવા માટે ્ત ેવયસક્તન ેચકુવણી 
કિવી પડી શકે છે. ઉપિા્ંત, વયસક્તન ેસેવક અથવા માગ્વદશ્વક ક્ૂતિાન ેહમંેશા ં્તેમના ્તાતકાલલક કબજામા ંિાખવો 
આવશયક છે.

જાહરે સયુમવધા એલએિીના ઉલલઘંનની જાણ કરવા અથવા, આ અથવા એલએડી હઠેળના કોઈપણ અનય 
અવધકાિોનો ઉપયોગ કિવા અથવા ઉપયોગ કિવાનો પ્રયાસ કિવા બદલ પ્રવ્તશોધ લઈ શકે નહીં. 
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જાહરે સયુમવધાઓિા ંરે્વક અને િાગ્ગદશ્ગક કયુતરા


