
03/05/21

ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾ ਂਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, NJCivilRights.gov ‘ਤ ੇਜਾਓ ਜਾ ਂ1.833.NJDCR4U ਨੂ ੰਕਾਲ ਕਰੋ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨ਼੍ਾਂ ਬ਼ਰੇ ਤੁਹ਼ਨੂ ੰਪਤ਼ ਹੋਣ਼ ਚ਼ਹੀਦ਼ ਹ ੈ

ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਕਿੰੂਿ (LAD) ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਵੱਲੋਂ  ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 
‘ਤ ੇਭੇਦਭਾਵ ਅਤ ੇਉਤਪੀੜਿ ਨੂ ੰਵਰਸ਼ਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹ ੈਸ਼ਕ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸ਼ਕਸੇ ਨੂ ੰਉਹਨਾ ਂਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਕੇ 
ਨੌਕਰੀ ‘ਤ ੇਰੱਖਣ ਜਾ ਂਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਕਸੇ ਨੂ ੰਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਸ਼ਕਸੇ ਨੂ ੰਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਕਸੇ ਨੂ ੰਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਜਾ ਂਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਸਵਾਏ ਸੀਮਤ ਪਸ਼ਰਸਸ਼ਿਤੀਆਂ 
ਸ਼ਵੱਚ (ਰੁਜ਼ਾਗਰਦਾਤਾ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰਨੌਕਰੀ ‘ਤ ੇਰੱਖਣ ਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)।
ਜਦਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਵੱਚ ਸੰਘੀ ਉਮਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿੰੂਿ (ADEA) ਕੇਵਲ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿੂ ੰਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ 
LAD ਨਕਸ ੇਵੀ ਉਮਰ ਨਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਿੂ ੰਵਰਨਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਸੇ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰਸ਼ਕਸੇ 20 
ਤੋਂ ਿੋੜ੍ੀ ਸ਼ਜਹੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤ ੇਨਹੀਂ ਰੱਸ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂ ੰ“ਜਵਾਨ ਸ਼ਦੱਖ” ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਹ LAD ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਲਆ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। LAD ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂ ੰਯੋਗ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਨੌਕਰੀ ਦੇ 
ਲਈ “ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਸਵਾਏ ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਕਸ ੇਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਿ ਲਈ ਮਿ੍ਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਨਕਉਂਨਕ ਉਹ ਮੰਿਦ ੇਹਿ ਨਕ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਜਲਦ 
ਹੀ ਨਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਕੋਈ ਇਿਸ਼ਤਹਾਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਜਸ ਉੱਤ ੇਸ਼ਲਸ਼ਖਆ ਹੋਵ ੇਸ਼ਕ “ਜਵਾਨ” ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂ ੰ
ਪ੍ਾਿਸ਼ਮਕਤਾ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ੰਪਤਾ ਹ ੈਜਾ ਂਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰਉਹਨਾ ਂਦੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹ ੈਜ ੋਸ਼ਕ ਪ੍ਤੀਕੂਲ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹਨਾ ਂਨੂ ੰਉਸ 
ਪਰੇਿਾਨੀ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਨਕਸ ੇਿੂ ੰਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਿੂ ੰਨਕਰਾਏ ‘ਤ ੇਜਾ ਂਲੀਜ਼ ‘ਤ ੇਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿ੍ਾ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਨਕਉਂਨਕ ਉਹਿਾਂ ਕੋਲ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚ ੇਹਿ। ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ, ਇਸ ਸ਼ਨਯਮ ਸ਼ਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਵਿੇਿ ਸਸ਼ਿਤੀ ਵੀ ਹ,ੈ ਬਜ਼ੁਗਰ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਰਧਾਰਤ ਅਵਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਹਾਇਿ।
ਇਹਨਾ ਂਅਸ਼ਧਕਾਰਾਂ ਜਾ ਂLAD ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰਾ ਂਅਸ਼ਧਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰਵਰਤਣ ਜਾ ਂਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ 
ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਿੰੂਿੀ ਹ।ੈ
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