COMO

Oferecer Denúncia junto da Divisão
de Direitos Civis de Nova Jérsia

SOBRE A DCR
A Divisão de Direitos Civis (DCR) de Nova Jérsia é a agência estadual encarregada de fazer cumprir as leis de direitos civis de
Nova Jérsia, incluindo a Lei de Nova Jérsia contra a Discriminação (LAD) e a Lei de Licença Familiar de Nova Jérsia Act
(NJFLA). A missão da DCR é proteger as pessoas de Nova Jérsia da discriminação e do assédio baseado em preconceito a
nível do emprego, alojamento e instalações públicas.
A LAD proíbe a discriminação com base em raça, religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual, identidade ou expressão
de gênero, deficiência e outras características protegidas, quer reais ou percebidas.
Esta lei se aplica ao emprego, alojamento e locais públicos (locais abertos ao público, como negócios, restaurantes, escolas,
acampamento de verão, prestadores de cuidados de saúde, gabinetes e agências governamentais, etc.).

COMO OFERECER DENÚNCIA
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Para oferecer denúncia junto da DCR, você deverá primeiro enviar um formulário de admissão. Pode enviar o
formulário de admissão:
► On-line, criando uma conta e usando o Sistema de Acesso à Investigação de Preconceito de NJ (NJBIAS)
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► Telefonando para 1.833.NJDCR4U e pedindo a um(a) recepcionista da DCR que auxilie no preenchimento
do formulário no Sistema de Acesso à Investigação de Preconceito de NJ (NJBIAS)
Um(a) investigador(a) da DCR entrará em contacto com você para realizar uma entrevista de admissão e determinar
se a DCR tem jurisdição sobre a sua queixa (ou seja, se está alegando uma infração da LAD que ocorreu há menos
de 180 dias e se podem ajudar).
► Se for esse o caso, a DCR preparará um formulário de denúncia verificada para sua assinatura. Após assinar a
denúncia verificada, passará a ser o(a) Denunciante.
A DCR irá notificar o(a) Respondente — a parte que poderá ter infringido os seus direitos civis — da sua queixa. O(a)
Respondente tem a possibilidade de responder com a sua versão da história.
De seguida, a DCR realiza uma investigação, que poderá incluir:
► Entrevistas com você, o Respondente e testemunhas
► Análise de documentos, fotografias e gravações de vídeo relevantes
► É importante que você preserve todas as provas relevantes, incluindo provas armazenadas eletronicamente,
como mensagens de texto e e-mail, até à conclusão do seu caso.

No final da investigação a DCR irá determinar se existe causa provável que leve a crer que a lei foi violada.

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
A DCR oferece também serviços gratuitos de resolução de litígios às partes que pretenderem resolver suas denúncias em
termos mutuamente acordados. Uma resolução voluntária pode ser negociada em qualquer altura do processo de denúncia
ou investigação.
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