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ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨ਼੍ਾਂ ਬ਼ਰੇ ਤੁਹ਼ਨੂ ੰਪਤ਼ ਹੋਣ਼ ਚ਼ਹੀਦ਼ ਹ ੈ

ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਕਿੰੂਿ (LAD) ਅਸਲ ਜਾ ਂਕਸ਼ਿਤ ਸ਼ਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਵਾਸ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸ਼ਰਹਾਇਿ ਦੇ ਸਿਾਨਾਂ (ਉਹ ਸਿਾਨ ਜ ੋਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਲੇ੍ ਹਨ) ਸ਼ਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂ ੰਵਰਸ਼ਜਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਸ਼ਲੰਗੀ ਭੇਦਭਾਵ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਲੰਗੀ ਰੂੜ੍ੀਬੱਧ ਸੋਚਾ,ਂ ਸ਼ਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾ ਂਭਾਵ, ਜਾ ਂਗਰਭ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਸਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਭੇਦਭਾਵ 

ਿਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹ ੈਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ—ਮਸ਼ਹਲਾ, ਪੁਰਿ, ਅੰਤਰ-ਸ਼ਲੰਗੀ, ਸ਼ਲੰਗੀ ਸ਼ਵਸ਼ਭੰਨਤਾ, ਜਾ ਂਸ਼ਲੰਗ ਗੈਰ-ਬਾਈਨੇਰੀ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ—ਦਾ ਕੰਮ ‘ਤ,ੇ ਘਰ ਸ਼ਵੱਚ ਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾ ਂਦੇ ਲਈ ਖੁਲੇ੍ ਸਿਾਨਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸ਼ਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਿੰਗੀ ਰੂੜ੍ੀਬੱਧਤਾਵਾ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਅਸਲ ਜਾ ਂਕਸ਼ਿਤ ਸ਼ਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਨੌਕਰੀ ‘ਤ ੇਰੱਖਣ ਜਾ ਂਕੰਮ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਤਰੱਕੀਆ,ਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾ ਂਲਾਭਾ ਂਵਰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਪ੍ਾਿਸ਼ਮਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹ,ੈ ਇਹਨਾ ਂਰੂੜ੍ੀਬੱਧ ਸੋਚਾ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਵਧਾਨਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਲੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕੋਈ ਮਾਿਕ ਨਕਸੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿ੍ਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਨਕਰਾਇਆ ਿਹੀਂ ਿਗਾ 

ਸਕਦਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮਰੰਮਤਾਂ ਦੇ ਿਈ ਮਿ੍ਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਹਾਇਿ ਦੇ 
ਸਿਾਨ ਸ਼ਵਖੇ ਸ਼ਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾ ਂਸੇਵਾ ਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੇਿਕਿ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

LAD ਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨਜਹੇ ਉਤਪੀੜਿ ਿੰੂ ਵੀ ਵਰਨਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿਾਿ ਪ੍ਰਤੀਕੂਿ ਵਾਤਾਵਰਿ ਉਤਪੰਿ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ 

ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਆਵਾਸ ਪ੍ਦਾਤਾ, ਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਹਾਇਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਨੂ ੰਅਸ਼ਜਹੇ ਉਤਪੀੜਨ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਹ ੈਜਾ ਂਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ 

ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਇਸ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਲੰਗੀ ਉਤਪੀੜਨ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਸ਼ਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਅਣਚਾਸ਼ਹਆ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਿਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸੇ ਸਸ਼ਹ-ਕਰਮੀ ਵੱਲੋਂ  ਲਗਾਤਾਰ 

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਸ਼ਨੰਦਾ ਭਰੀਆ ਂਸ਼ਟੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਲੰਗੀ ਉਤਪੀੜਨ ਵੀ ਿਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ—ੈਪ੍ਤੀਕੂਲ, ਸ਼ਨਰਾਦਰ 

ਭਰੀਆ,ਂ ਜਾ ਂਿਰਮਨਾਕ ਸ਼ਟੱਪਣੀਆਂ; ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੰਕੇਤ; ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਨਾ ਂਸ਼ਲੰਗੀ ਸੰਪਰਕ; ਅਤੇ ਅਣਚਾਚੀ ਸ਼ਲੰਗੀ-ਸੂਚਕ ਭਾਿਾ।

ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਜਾਤਾ, ਮਾਿਕ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਿ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਜਾਂ LAD ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰਾ ਂਅਸ਼ਧਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰਵਰਤਣ ਜਾ ਂ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਨਿੰਗੀ ਭੇਦਭਾਵ

https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/04/fact_LGBTQI_General.pdf
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/04/fact_BRST.pdf
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/04/fact_EqualPay.pdf
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/04/fact_SH.pdf

