ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ
ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ

ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂ ੰਨ (LAD) ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ
‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂ ੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਨੌ ਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂ ੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂ ੰ ਘੱਟ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਸੀਮਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ
ਵਿੱਚ (ਰੁਜ਼ਾਗਰਦਾਤਾ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਨੌ ਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)।
ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਉਮਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਨੂ ੰਨ (ADEA) ਕੇਵਲ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
LAD ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂ ੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਕਿਸੇ 20
ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਲਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨੌ ਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂ ੰ “ਜਵਾਨ ਦਿੱਖ” ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ LAD ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ
ਹਨ। LAD ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨ੍ ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ
ਲਈ “ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ੍ ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲਦ
ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ “ਜਵਾਨ” ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ
ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ੍ ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕੂ ਲ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂ ੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ੍ ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਗਰ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਵਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼।
ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ LAD ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ
ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਗੈਰ-ਕਨੂ ੰਨੀ ਹੈ।
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