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બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવુ ંજોઈએ 

ન્યુ જર્સી લો અગેન્સ્ટ ડિસ્્સરિમિનેશન (LAD) ભેદભાવને અને વાસ્તવવક અથવા કવથ્ત લલંગના આધાિે િોજગાિ, 
આવાસો અને જાહિે િહવેાની જગયાઓ (સામાનય િી્તે લોકો માટે ખલુલા હોય ્તેવા સથળો) મા ંપજવણીન ે
પ્રવ્તબવંધ્ત કિે છે. જાવ્ત ભેદભાવમા ંલલંગ સટીરિયોટાઇપસ, લલંગ ઓળખ અથવા અલભવયક્્ત, અથવા ગભાભાવસથા 
અથવા સ્તનપાન કસથવ્તના આધાિે ભેદભાવ શામેલ છે. આનો અથભા એ છે કે સ્તી, પરુુષ, આં્તિજાવ્તય, લલંગ લબન-
અનરુૂપ અથવા લલંગ લબન-દ્વિસગંી વયક્્તઓ સરહ્તના ્તમામ જાવ્તના લોકો સાથ,ે કામ પિ, આવાસોમા ંઅને 
લોકો માટે ખલુલા સથળોએ સમાન િી્તે વ્તભાવુ ંઆવશયક છે.

કોઈ એમ્પલોયર રોજગારના ંમનર્ણયો ન લઈ શકે જેમ કે નોકિી અથવા હકાલપટ્ી, બઢ્તી, પગાિ, અથવા 
વાસ્તવવક અથવા કવથ્ત લલંગના આધાિે લાભ અથવા લલંગ સટીરિયોટાઇપસ પિ આધારિ્ત. ઉદાહિણ ્તિીકે, 
એમપલોયિ પેિેંટલ િજા માટેની ્તેની જોગવાઈઓમા ંમખુયતવે કોણ છે ્તેના વવશનેા સટીરિયોટાઇપસના આધાિે 
જુદા જુદા જાવ્તના કમભાચાિીઓ વચચ ે્તફાવ્ત કિી શક્તા નથી બાળસભંાળ માટે જવાબદાિ છે.

િકાનિાલલક ભાડતૂની જામતના આધારે ભાિાપટ્ા, ઉંચા ભાિા વસલૂવા, જયુદી જયુદી સયુમવધાઓ પ્રદાન કરવા 
અથવા ર્િારકાિનો ઇનકાર કરી શકશે નહીં. અને સાવભાજવનક વનવાસસથાનની જગયા સેવાનો ઇનકાિ કિી 
શક્તી નથી અથવા લલંગના આધાિે સેવાની વવવવધ રિગ્ી અથવા સભંાળ આપી શકશ ેનહીં.

LAD પર જામતના આધારે પજવરીને પ્રમતબમંધત કરે છે જે રીતે પ્રમતકળૂ વાતાવરર બનાવે છે. જો કોઈ 
એમપલોયિ, આવાસ પ્રદા્તા અથવા જાહિે િહવેાની જગયાને આવી પજવણી વવશ ેજાણે છે અથવા ખબિ હોવી 
જોઇએ, ્તો ્તેઓએ ્તેન ેિોકવા માટે પગલા ંભિવા જ જોઈએ. પવૂભાગ્હ આધારિ્ત લલંગ પજવણીમા ંવયક્્તના 
લલંગન ેલીધે અણગમતુ,ં અપમાનજનક વ્તભાન શામેલ હોઈ શકે છે, જેમ કે સહકાયભાકિ મરહલાઓ વવશ ેસ્ત્ત 
વવવચેનીય રટપપણી કિે છે. આમા ંજા્તીય સ્તામણી—શત્્ુતાભરુું, અભદ્ર અથવા િિાવી દે્તી રટપપણીઓ શામેલ 
હોઈ શકે છે; અપમાનજનક હાવભાવ; અસમંવ્તશીલ જા્તીય સપંકભા ; અને અવનચછનીય જા્તીય-સચૂક ભાષા.

કોઈ કાિ આપનાર, િકાનિાલલક અથવા જાહરે રહવેાની જગયા LAD હઠેળ આ અથવા અનય કોઈપણ 
અવધકાિોનો ઉપયોગ કિવા અથવા ્તેનો ઉપયોગ કિવાનો પ્રયાસ કિવા માટે કોઈ વયક્્ત સામે બદલો લઈ 
શકશ ેનહીં.

જામત ભેદભાવ
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