બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવ ંુ જોઈએ

ન્ યુ જર્સીમાં વયના ભેદભાવ સામે રક્ષણ
ન્ યુ જર્સી લો અગે સ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન (LAD) સામાન્ય રીતે ભેદભાવ અને નોકરીદાતાઓ અને મજૂર સંગઠનો
દ્વારા વયના આધારે પજવણીને પ્રતિબંધિત કરે છે . આનો અર્થ એ છે કે નોકરીદાતાઓ કોઈને કામે રાખવાનો

અથવા બઢતી આપવાનો ઇનકાર કરી શકશે નહીં, કોઈને નોકરીમાંથી કાઢી શકે, અથવા કોઈને ઓછું પગાર આપી

શકે, અને સંઘ મર્યાદિત સંજોગો સિવાય, કોઈને નોકરીમાંથી કાઢી અથવા હટાવી શકે નહીં, (નોકરીદાતા 70 વર્ષની
ઉપરની કોઈ વ્યક્તિને નોકરી પર રાખવાની અથવા બઢતી આપવાનો ઇનકાર કરી શકે છે ).

જ્યારે રોજગાર અધિનિયમ (ADEA) માં ફેડરલ વાય ભેદભાવ 40 વર્ષથી વધ ુ ઉંમરના વ્યક્તિઓને આવરી

લે છે , LAD કોઈપણ ઉમરમાં વયના ભેદભાવને પ્રતિબંધિત કરે છે . તેથી જો 38 વર્ષની વયની વ્યક્તિને 20 ના
દાયકાની શરૂઆતમાં કોઈની તરફેણમાં નોકરી નકારી કાઢવામાં આવી છે કારણ કે નોકરીદાતા “યુવાન દે ખાવ”
રજૂ કરવા માંગે છે , તો તેઓ LAD હેઠળ વયના ભેદભાવ માટે દાવો લાવી શકે છે . LAD નોકરીદાતાઓને લાયક

વ્યક્તિઓને નોકરી પર લેવાની ના પાડી શકે છે કારણ કે તેઓ માને છે કે તેઓ નોકરી માટે “ખ ૂબ નાના” છે , સિવાય

કે તેઓ 18 વર્ષથી ઓછી વયના હોય.

નોકરીદાતાઓ કોઈને બઢતી આપવા માટે ઇનકાર કરી શકતા નથી કારણ કે તેઓ માને છે કે વ્યક્તિ ટૂંક

સમયમાં નિવ ૃત્તિ લેશે, , અથવા જાહેરાત પોસ્ટ કરો જેમાં “યુવાન” કર્મચારીઓની પસંદગી દર્શાવવામાં આવશે.

અને જો કોઈ નોકરીદાતા જાણે છે અથવા જાણવામાં આવે કે કોઈની ઉંમરને કારણે કોઈને પજવણી કરવામાં આવી
રહી છે , જે પ્રતિકૂળ કાર્ય વાતાવરણ બનાવે છે , તો તે સતામણી રોકવા માટે વાજબી પગલા લેવા જોઈએ.

આ ઉપરાંત, રહેઠાણ પ્રદાતાઓ સામાન્ય રીતે કોઈને તેમના 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો હોવાના

કારણે મિલકત ભાડે આપવા અથવા પટ્ટે આપવાનો ઇનકાર કરી શકશે નહીં. આ નિયમમાં અપવાદ છે , તેમ
છતાં, વ ૃદ્ધ વ્યક્તિઓ માટે નિયુક્ત આવાસો માટે , જેમ કે આવાસ જે ઓછામાં ઓછા 55 વર્ષની વયની વ્યક્તિઓ
માટે બનાવાયેલ છે .

LAD હેઠળ આ અથવા અન્ય કોઈપણ અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા અથવા તેનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવા
માટે કોઈ વ્યક્તિ સામે બદલો લેવો ગેરકાયદે સર છે .
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