أشياء يجب أن تعرفها عن

التمييز على أساس الجنس
يحظر قانون مكافحة التمييز بنيوجيرسي ) (LADالتمييز والتحرش في أماكن العمل والسكن وأماكن تقديم
الخدمات العامة (األماكن المفتوحة عمو ًما للجمهور) ،على أساس الجنس الفعلي أو المتصور .يشمل التمييز
بين الجنسين التمييز على أساس القوالب النمطية الجنسانية ،أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي ،أو الحمل أو
الرضاعة الطبيعية .وهذا يعني أنه يجب معاملة األشخاص من جميع األجناس  -بما في ذلك اإلناث ،والذكور،
وثنائيي الجنس ،وغير المطابقين لنوع الجنس ،أو األشخاص غير الثنائيين  -على قدم المساواة في أماكن
العمل ،والسكن ،واألماكن المفتوحة للجمهور.
ال يجوز لصاحب العمل اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف مثل التعيين أو الفصل أو الترقيات ،أو األجور،
أو المزايا بنا ًء على الجنس الفعلي أو المتصور أو بنا ًء على القوالب النمطية الجنسانية .على سبيل المثال ،ال
يمكن لصاحب العمل التفريق بين الموظفين من األجناس المختلفة في مخصصاته الخاصة بإجازة الوالدين بنا ًء
على القوالب النمطية حول من هو المسؤول في األساس عن رعاية الطفل.
ال يجوز للمالك رفض التأجير أو المطالبة بإيجار أكبر أو تقديم مزايا مختلفة أو رفض تولي اإلصالحات بنا ًء
على جنس المستأجر .وال يجوز ألي ِ مكان من أماكن تقديم الخدمات العامة أن يرفض تقديم الخدمة أو أن يُقدم
درجة مختلفة من الخدمة أو الرعاية بنا ًء على الجنس.
يحظر قانون مكافحة التمييز بنيوجيرسي ) (LADأيضًا التحرش بنا ًء على الجنس بطريقة تخلق بيئة
معادية .إذا كان صاحب العمل أو مزود خدمة السكن أو مكان تقديم الخدمات العامة يعلم أو إذا علم بمثل هذه
المضايقات ،يجب عليه اتخاذ إجراء لوقفها .يمكن أن يشمل التحرش الجنساني القائم على التحيز سلو ًكا مسيئًا
غير مرحب به بسبب جنس الشخص ،مثل قيام زميل عمل بإبداء مالحظات مهينة بشأن النساء باستمرار.
ضا التحرش الجنسي  -التعليقات العدائية أو المهينة أو المخيفة؛ واإلشارات المزعجة؛
ويمكن أن يشمل أي ً
واالتصال الجنسي غير الرضائي؛ واأللفاظ ذات اإليحاء الجنسي غير المرغوب فيها.
ال يجوز لصاحب العمل أو مالك العقار أو مكان تقديم الخدمات العامة االنتقام بسبب ممارسة أو محاولة
ممارسة هذه الحقوق أو أي حقوق أخرى مكفولة بموجب قانون مكافحة التمييز.
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