બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવ ંુ જોઈએ

જાહેર સ ુવિધાઓમાં સેવક અને માર્ગ દર્શક કુ તરા
ન્ યુ જર્સી લૉ અગે ન્સ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન (LAD) (ન્ યૂ જર્સી ભેદભાવ સામેનો કાયદો) સેવક અથવા માર્ગ દર્શક
કુ તરાનો ઉપયોગ કરતાં કોઈપણ અપંગ વ્યક્તિને તમામ જાહેર સ ુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે સંપ ૂર્ણ
અને સમાન આનંદ માણવાના હકદાર બનાવે છે . જાહેર સુવિધાઓમાં ફક્ત રે સ્ટોરન્ટ, શાળાઓ, હોટેલો અને
હોસ્પિટલો જેવા સાર્વજનિક આવાસના સ્થળો જ શામેલ નથી, પરં ત ુ દરિયાકિનારા, ઉદ્યાનો, શેરીઓ, ફૂટપાથ અને
જાહેર ઇમારતો જેવી સામાન્ય જનતા માટેની ખુલ્લી જગ્યાઓ પણ શામેલ છે .
સેવક કત
ૂ રો એ એવો કોઈપણ કત
ૂ રો છે જે અપંગ વ્યક્તિની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે તાલીમ
પામેલ હોય છે , જેમાં સંરક્ષણ અથવા બચાવ કાર્ય, વ્હીલચેર ખેંચી આપવી, અને વાઇ અથવા અન્ય આંચકીના
રોગો ધરાવતા વ્યક્તિઓની સહાય કરવાનો સમાવેશ થાય છે , પરં ત ુ તે પ ૂરત ું મર્યાદિત નથી. માર્ગદર્શક કૂતરો
બહેરા અથવા અંધ વ્યક્તિની સહાય કરવા માટે તાલીમ પામેલ હોય છે .
એલએડી હેઠળ, અપંગ વ્યક્તિ તેમના સેવક અથવા માર્ગ દર્શક કુ તરાને તમામ જાહેર સ ુવિધાઓ પર લઈ
જવાને હકદાર છે જો કત
ૂ રાને એક માન્ય તાલીમ એજન્સી દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવી હોય. જાહેર
સુવિધાએ વ્યક્તિને પ્રવેશ આપવા માટે તેમની પાસેથી તાલીમનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાની જરૂર નહીં પડે. જો
કૂતરાને તાલીમ આપવામાં આવેલ છે પરં ત ુ માન્ય તાલીમ એજન્સી દ્વારા નહીં (ઉદાહરણ તરીકે, જો કૂતરાને
માલિક દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવેલ છે ), તો એલએડીને બદલે સંઘીય અમેરિકન્સ વિથ ડિસેબીલીટી એક્ટ
(એડીએ) (અપંગતા ધરાવતા અમેરિકનોનો અધિનિયમ) લાગુ પડશે, અને જાહેર સુવિધા વ્યક્તિને પ ૂછી શકે છે કે
શું અપંગતા માટે કૂતરો જરૂરી છે કે નહીં, તેમજ કૂતરાને કયા કાર્ય કરવા માટે તાલીમ આપવામાં આવેલ છે .
જાહેર સ ુવિધા અપંગ વ્યક્તિ પાસેથી તેમના સેવક અથવા માર્ગ દર્શક કુ તરા માટે અતિરિક્ત શલુ ્ક ન વસ ૂલી
શકે, તેમ છતાં કુતરા દ્વારા પરિસરને કરવામાં આવેલ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે તે વ્યક્તિને ચુકવણી
કરવી પડી શકે છે . ઉપરાંત, વ્યક્તિને સેવક અથવા માર્ગદર્શક કૂતરાને હંમેશાં તેમના તાત્કાલિક કબજામાં રાખવો
આવશ્યક છે .
જાહેર સ ુવિધા એલએડીના ઉલ્લંઘનની જાણ કરવા અથવા, આ અથવા એલએડી હેઠળના કોઈપણ અન્ય
અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા અથવા ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ પ્રતિશોધ લઈ શકે નહીં.
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