બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવ ંુ જોઈએ

આવાસનમાં લિંગ ઓળખ અથવા અભિવ્યક્તિના
આધારે ભેદભાવ અથવા પજવણી સામે રક્ષણ
ન્ યુ જર્સી લૉ અગે ન્સ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન (LAD) (ન્ યુ જર્સી ભેદભાવ સામેનો કાયદો) વાસ્તવિક અથવા કથિત
લિંગ ઓળખ અથવા લિંગ અભિવ્યક્તિના આધારે આવાસનમાં ભેદભાવ અને પજવણીને પ્રતિબંધિત કરે છે ,
જેમાં ટ્રાન્સજેન્ડર, બિન-દ્વિસંગી, અથવા લિંગ બિન-અનુરૂપ હોવા અથવા કથિત રૂપે હોવાનો સમાવેશ થાય છે .
આવાસન પ્રદાતા માટે લિંગ ઓળખ અથવા અભિવ્યક્તિના આધારે ભેદભાવ કરવો ગે રકાન ૂની છે . ઉદાહરણ
તરીકે, કોઈ વિક્રેતા, જમીન-મકાનના દલાલ, મકાનમાલિક, ઘર-માલિક સંઘ, અથવા અન્ય આવાસ પ્રદાતા
કોઈ વ્યક્તિને ટ્રાન્સજેન્ડર હોવાના કારણે ભાડે આપવા અથવા વેચવા માટે ઇનકાર કરી શકતા નથી, સમારકામ
કરવાનો ઇનકાર કરી શકતા નથી, કોઈ વ્યક્તિને કાઢી નાખવાનો પ્રયાસ, અથવા વ્યક્તિ પાસેથી વધુ ભાડું અથવા
શુલ્ક વસ ૂલવાનો પ્રયાસ કરી શકતા નથી.
મકાનમાલિકો અને અન્ય આવાસ પ્રદાતાઓએ ભાડૂઆતોને તેમની લિંગ ઓળખ અથવા અભિવ્યક્તિને
કારણે એવી રીતે હેરાન ન થવા દે વા જોઈએ જેથી કોઈ શત્રુતાપ ૂર્ણ વાતાવરણ ઊભું થાય. તેથી, ઉદાહરણ
તરીકે, એક વ્યવસ્થાપન કંપની પગલાં લેવા માટે ઇનકાર નથી કરી શકતી જો તે જાણે છે કે તે જાણતી હોય કે એક
ઇમારત અધિક્ષકએ એક ભાડુઆતને આવી પજવણી માટે આધીન કરે લ છે કારણ કે તે લિંગ બિન-અનુરૂપ છે .
ુ બ એ જરૂરી છે કે વ્યક્તિઓ સાથે તેમની લિંગ ઓળખને અનરૂુ પ વર્તન કરવામાં આવે.
એલએડી મજ
અન્ય બાબતોમાં, ટ્રાન્સજેન્ડર લોકોને તેમની લિંગ ઓળખ અથવા અભિવ્યક્તિને અનુરૂપ બાથરૂમ અથવા કપડાં
બદલવાના રૂમનો ઉપયોગ કરવાનો અને તેમના પસંદ કરે લા નામ, શીર્ષક અથવા સર્વનામથી સંબોધાવાનો
અધિકાર છે . તેમને આ અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા માટે લિંગના કોઈ વિશેષ “પુરાવા” બતાવવાની જરૂર
નથી. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ આવાસન સહકારી એક ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલાને વ્યાયામશાળામાં મહિલાના લોકર
રૂમનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરી શકતા નથી કારણ કે તેઓને ડર હોય કે અન્ય રહેવાસીઓ અગવડતા
અનુભવશે.
કોઈ મકાન-માલિક અથવા આવાસન પ્રદાતા કોઈને આ અથવા એલએડી હેઠળના કોઈપણ અન્ય અધિકારોનો
ઉપયોગ કરવા અથવા ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે કોઈની સામે પ્રતિશોધ લઈ શકતા નથી.
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