બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવ ંુ જોઈએ

ન્ યુ જર્સી કાયદા હેઠળ જાહેર આવાસના
સ્થળોમાં જાતીય સતામણી સામે રક્ષણ
ન્ યુ જર્સી લૉ અગે ન્સ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન (LAD) (ન્ યૂ જર્સી ભેદભાવ સામેનો કાયદો), લિંગ-આધારિત ભેદભાવના એક
પ્રકાર, જાતીય સતામણીને પ્રતિબંધિત કરે છે . જાહેર આવાસના સ્થળો એટલે જનતા માટે ખુલ્લા સ્થળો, જેમાં શાળાઓ,
કૉલેજો, વ્યવસાયો, રે સ્ટોરન્ટ, સમર કેમ્પ, સરકારી ઇમારતો અને હોસ્પિટલો શામેલ છે પરં ત ુ તે પ ૂરતા મર્યાદિત નથી.
જાતીય સતામણીમાં મૌખિક પજવણી શામેલ હોઈ શકે છે , જેમ કે અશ્લીલ ભાષા અથવા અભદ્ર ટિપ્પણીઓ; શારીરિક
પજવણી, જેમ કે અનિચ્છનીય સ્પર્શ; અથવા દ્રશ્ય પજવણી, જેવી કે બીભત્સ છબીઓ, કાર્ટૂન અથવા ચિત્ર બતાવવા.
જાતીય સતામણી એ ગેરકાન ૂની છે ભલે તે જાહેર આવાસના કર્મચારી, જેમ કે યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર અથવા ડોક્ટર દ્વારા
કરવામાં આવી હોય, અથવા જાહેર આવાસના સાથી આશ્રયદાતા, જેમ કે અન્ય વિદ્યાર્થી અથવા દુકાનમાં અન્ય ગ્રાહક
દ્વારા.
જાતીય સતામણીના સામાન્ય રીતે બે પ્રકાર છે : ક્વિડ પ્રો ક્વો અને શત્રુતાપ ૂર્ણ વાતાવરણ. ક્વિડ પ્રો ક્વો સતામણી
ત્યારે થાય છે જ્યારે જાતીય તરફેણ પર કોઈ લાભ (જેમ કે સારા ગ્રેડ અથવા છૂટક વસ્તુની દુકાનમાં છૂટ) ની શરત
મ ૂકવામાં આવે અથવા જ્યારે તમે જાતીય પેશગીનો ઇનકાર કરો છો ત્યારે કોઈ પ્રતિકૂળ ઘટના માટે ની ધમકી (જેમ કે કોઈ
શાળા-પ્રાયોજિત રમત-ગમતની ટીમમાંથી કાઢી મ ૂકવા અથવા તબીબી સંભાળનો ઇનકાર કરવો) આપવામાં આવે છે .
અને શત્રુતાપ ૂર્ણ વાતાવરણ ત્યારે ઊભું થાય છે જ્યારે તમે વાતાવરણને ભયાનક, શત્રુતાપ ૂર્ણ અથવા આક્રમક બનાવવા
માટે પર્યાપ્ત ગંભીર અથવા વ્યાપક હોય તેવી લિંગ આધારિત અનિચ્છનીય પજવણીના આચરણને આધિન બનો છો.
જાહેર આવાસના સ્થળે જાતીય સતામણી સામે પગલાં લેવા જ જોઈએ જો તેઓ તેના વિશે જાણતા હોય અથવા
તેમને જાણ હોવી જરૂરી હોય. તેથી, ઉદાહરણ તરીકે, તમારી શાળાએ પગલાં લેવા જ જોઈએ જો તમે જાણ કરો કે સાથી
વિદ્યાર્થીઓએ તમારા લોકર પર અપમાનજનક જાતીય ભાષા લખી છે , અને હોસ્પિટલે પગલાં લેવા જ જોઈએ જો તેઓને
ખબર પડે કે ડોક્ટર દર્દીઓને અનિચ્છનીય જાતીય સ્પર્શ માટે આધિન કરે છે .
જાહેર આવાસન ંુ સ્થળ જાતીય સતામણી સામે પ્રતિકાર કરવા બદલ, જાતીય સતામણીની ફરિયાદ દાખલ કરવા
અથવા એલએડી હેઠળના કોઈપણ અન્ય અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા અથવા ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ
તમારી સામે પ્રતિશોધ લઈ શકતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, એક રે સ્ટોરન્ટ તેના વેઇટસ્ટાફ દ્વારા જાતીય સતામણી વિશે
ફરિયાદ કરવા બદલ તમને કાઢી શકત ું નથી અને એક શિક્ષક તમને બીજા વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવતી જાતીય
સતામણીની જાણ કરવા માટે તમને સજા કરી શકતા નથી.
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