બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવ ંુ જોઈએ

ન્ યુ જર્સી કાયદા હેઠળ આવાસનમાં
જાતીય સતામણી સામે રક્ષણ
ન્ યુ જર્સી લૉ અગે ન્સ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન (LAD) (ન્ યૂ જર્સી ભેદભાવ સામેનો કાયદો), આવાસનમાં લિંગ-આધારિત
ભેદભાવના એક પ્રકાર, જાતીય સતામણીને પ્રતિબંધિત કરે છે . આનો અર્થ એ છે કે તમારી પાસે જાતીય સતામણીથી
મુક્ત થવાનો અધિકાર છે , જેમાં તમે ક્યાં રહો છો (જાહેર આવાસ, ખાનગી એપાર્ટમેન્ટમાં અથવા કોન્ડો એટલે કે
સહરાજ્ય સહિત) અથવા તમે તમારંુ ભાડું કેવી રીતે ચ ૂકવો છો (જેમ કે જો તમે ભાડા સહાયતા વાઉચર પર નિર્ભર હોવ)
તેનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી.
જાતીય સતામણીમાં મૌખિક પજવણી શામેલ હોઈ શકે છે , જેવી કે અશ્લીલ ભાષા અથવા અભદ્ર ટિપ્પણીઓ;
શારીરિક પજવણી, જેમ કે અનિચ્છનીય સ્પર્શ; અથવા દ્રશ્ય પજવણી, જેવી કે બીભત્સ છબીઓ, કાર્ટૂન અથવા ચિત્ર
બતાવવા.
ગે રકાન ૂની જાતીય સતામણીના બે પ્રકાર છે : “ક્વિડ પ્રો ક્વો” અને શત્રુતાપ ૂર્ણ વાતાવરણ. ક્વિડ પ્રો ક્વો સતામણી
ત્યારે થાય છે જ્યારે જાતીય તરફેણ પર કોઈ લાભની શરત મ ૂકવામાં આવે, અથવા જ્યારે તમે જાતીય પેશગીનો
ઇનકાર કરો છો ત્યારે કોઈ પ્રતિકૂળ ઘટના માટેની ધમકી આપવામાં આવે છે . એક ઉદાહરણ એ છે કે ઇમારતના
વ્યવસ્થાપક તમારા એકમના સમારકામ કરવા માટેની શરત તરીકે સંભોગ અથવા જાતીય તરફેણની માંગ મ ૂકે છે .
શત્રુતાપ ૂર્ણ વાતાવરણ ત્યારે ઊભું થાય છે જ્યારે કોઈ ભાડૂઆતને ગંભીર અથવા વ્યાપક જાતીય સતામણીને આધીન
કરવામાં આવે છે જે ભયાનક, શત્રુતાપ ૂર્ણ અથવા આક્રમક આવાસન વાતાવરણ બનાવે છે . ઉદાહરણ તરીકે તેમાં
શામેલ છે , કોઈ મકાનમાલિક વારં વાર તમારા શરીર અથવા કપડાં વિશે જાતીય સ ૂચક ટિપ્પણીઓ કરે છે .
આવાસન પ્રદાતાએ આવી સતામણીને રોકવા માટે પગલાં લેવા જ જોઈએ જો તે જાણતા હોય અથવા તેના વિશે
જાણ હોવી જોઈતી હોય. આ સાચું છે , પછી ભલે સતામણી આવાસન પ્રદાતાના કર્મચારીઓ અથવા એજન્ટો દ્વારા,
જમીન મકાનના દલાલો દ્વારા અથવા કેટલાક સંજોગોમાં, સાથી ભાડૂઆતો દ્વારા કરવામાં આવતી હોય.
આવાસન પ્રદાતા જાતીય સતામણી સામે પ્રતિકાર કરવા બદલ, જાતીય સતામણીની ફરિયાદ દાખલ કરવા અથવા
કાયદા હેઠળના કોઈપણ અન્ય અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા અથવા ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ તમારી સામે
પ્રતિશોધ લઈ શકે નહીં. તેનો અર્થ એ કે, ઉદાહરણ તરીકે, તમારા આવાસન પ્રદાતા જાતીય સતામણીની જાણ કરવા
બદલ તમને હાંકી કાઢી શકે નહીં અથવા તમને ઇમિગ્રેશન સત્તાધીશોને સંદર્ભિત કરવાની ધમકી આપી શકે નહીં.
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