وہ باتیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہئیں

نیو جرسی میں عمر کی بنیاد
پر تفریق ک خالف تحفظ

تفریق کے خالف نیو جرسی کا قانون ) (LADعمومی طور پر تفریق و ہراسانی کو ممنوعہ قرار دیتا ہے ،یعنی
ایمپالئرز اور مزدور تنظیموں کی جانب سے عمر کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدود حاالت کے عالوہ
کوئی ایمپالئر کسی شخص کو عمر کی بنیاد پر بھرتی کرنے یا ترقی دینے سے انکار ،مالزمت سے فارغ ،کم
تنخواہ کی ادائیگی نہیں کر سکتا اور کوئی یونین اس بنیاد پر کسی کو خارج یا الگ نہیں کر سکتی (ایمپالئرز 70
سال سے زائد عمر کے فرد کو بھرتی کرنے یا ترقی دینے سے انکار کر سکتے ہیں)۔
اگرچہ مالزمت میں عمر کی بنیاد پر تفریق کے وفاقی قانون ) (ADEAمیں صرف  40سال سے زائد عمر کے
افراد کا احاطہ کیا گيا ہے LAD ،ہر عمر میں عمر کی بنیاد پر تفریق کو ممنوعہ قرار دیتا ہے۔ تو اگر کسی 38
سالہ شخص کو مالزمت دینے سے انکار کرتے ہوئے کسی بیس پچیس سال کے فرد کو اس لئے نوکری دے دی
جاتی ہے کیوں کہ ایمپالئر "نوجوان وضع" ظاہر کرنا چاہتا ہے ،تو وہ شخص  LADکے تحت عمر کی بنیاد پر
دعوی دائر کر سکتا ہے۔  LADایمپالئرز کی جانب سے اہل افراد کو صرف اس بنیاد پر مالزمت دینے
تفریق کا
ٰ
سے انکار کرنا بھی ممنوعہ قرار دیتا ہے کہ وہ ان کی عمر کو "بہت کم" سمجھتے ہوں ،ماسوائے یہ کہ ان کی
عمر  18سال سے کم ہو۔
ایمپالئرز کسی شخص کو صرف اس بنیاد پر ترقی دینے سے انکار نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کے خیال میں
اس شخص کو جلد ریٹائر ہو جانا چاہیے یا ایسا اشتہار نہیں دے سکتے جس میں "نوجوان" مالزمین کے لئے
ترجیح کا اظہار کیا گیا ہو۔ اور اگر کسی ایمپالئر کو معلوم ہو یا معلوم ہونا چاہیے ہو کہ کسی شخص کو اس کی
عمر کی بنیاد پر اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے جس سے مالزمت کا ماحول کشیدہ ہو رہا ہے تو اسے ہراسانی
کو روکنے کے لئے منطقی اقدامات کرنے ہوں گے۔
مزید براں ،رہائش فراہم کنندگان عام طور پر کسی کو اس بنیاد پر پراپرٹی کرایے یا لیز پر دینے سے انکار نہیں
کر سکتے کہ ان کے بچوں کی عمریں  18سال سے کم ہیں۔ تاہم اس اصول میں بزرگ افراد کے لئے متعین
استثنی موجود ہے ،جیسے ایسی رہائش گاہ جو کم از کم  55سال کی عمر کے افراد کے
رہائش گاہوں کے لئے
ٰ
لئے مقصود ہو۔
ان حقوق یا  LADکے تحت کسی دیگر حق کا استعمال کرنے یا استعمال کرنے کی کوشش کرنے والے کسی
شخص سے بدلہ لینا غیر قانونی عمل ہے۔
مزید جاننے یا شکایت درج کروانے کے لئے  NJCivilRights.govپر جائیں یا  1.833.NJDCR4Uپر کال کریں
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