બાબતો જેના વિશે તમારે જાણવ ંુ જોઈએ

જાતિ ભેદભાવ

ન્ યુ જર્સી લો અગે ન્સ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન (LAD) ભેદભાવને અને વાસ્તવિક અથવા કથિત લિંગના આધારે રોજગાર,
આવાસો અને જાહેર રહેવાની જગ્યાઓ (સામાન્ય રીતે લોકો માટે ખુલ્લા હોય તેવા સ્થળો) માં પજવણીને
પ્રતિબંધિત કરે છે . જાતિ ભેદભાવમાં લિંગ સ્ટીરિયોટાઇપ્સ, લિંગ ઓળખ અથવા અભિવ્યક્તિ, અથવા ગર્ભાવસ્થા
અથવા સ્તનપાન સ્થિતિના આધારે ભેદભાવ શામેલ છે . આનો અર્થ એ છે કે સ્ત્રી, પુરુષ, આંતરજાતિય, લિંગ બિનઅનુરૂપ અથવા લિંગ બિન-દ્વિસંગી વ્યક્તિઓ સહિતના તમામ જાતિના લોકો સાથે, કામ પર, આવાસોમાં અને
લોકો માટે ખુલ્લા સ્થળોએ સમાન રીતે વર્તવું આવશ્યક છે .
કોઈ એમ્પ્લોયર રોજગારનાં નિર્ણયો ન લઈ શકે જેમ કે નોકરી અથવા હકાલપટ્ટી, બઢતી, પગાર, અથવા
વાસ્તવિક અથવા કથિત લિંગના આધારે લાભ અથવા લિંગ સ્ટીરિયોટાઇપ્સ પર આધારિત. ઉદાહરણ તરીકે,
એમ્પ્લોયર પેરેંટલ રજા માટેની તેની જોગવાઈઓમાં મુખ્યત્વે કોણ છે તેના વિશેના સ્ટીરિયોટાઇપ્સના આધારે
જુદા જુદા જાતિના કર્મચારીઓ વચ્ચે તફાવત કરી શકતા નથી બાળસંભાળ માટે જવાબદાર છે .
મકાનમાલિક ભાડૂતની જાતિના આધારે ભાડાપટ્ટા, ઉંચા ભાડા વસ ૂલવા, જુદી જુદી સ ુવિધાઓ પ્રદાન કરવા
અથવા સમારકામનો ઇનકાર કરી શકશે નહીં. અને સાર્વજનિક નિવાસસ્થાનની જગ્યા સેવાનો ઇનકાર કરી
શકતી નથી અથવા લિંગના આધારે સેવાની વિવિધ ડિગ્રી અથવા સંભાળ આપી શકશે નહીં.
LAD પણ જાતિના આધારે પજવણીને પ્રતિબંધિત કરે છે જે રીતે પ્રતિકળ
ૂ વાતાવરણ બનાવે છે . જો કોઈ
એમ્પ્લોયર, આવાસ પ્રદાતા અથવા જાહેર રહેવાની જગ્યાને આવી પજવણી વિશે જાણે છે અથવા ખબર હોવી
જોઇએ, તો તેઓએ તેને રોકવા માટે પગલાં ભરવા જ જોઈએ. પ ૂર્વગ્રહ આધારિત લિંગ પજવણીમાં વ્યક્તિના
લિંગને લીધે અણગમત,ું અપમાનજનક વર્તન શામેલ હોઈ શકે છે , જેમ કે સહકાર્યકર મહિલાઓ વિશે સતત
વિવેચનીય ટિપ્પણી કરે છે . આમાં જાતીય સતામણી—શત્રુતાભર્ય,ું અભદ્ર અથવા ડરાવી દે તી ટિપ્પણીઓ શામેલ
હોઈ શકે છે ; અપમાનજનક હાવભાવ; અસંમતિશીલ જાતીય સંપર્ક; અને અનિચ્છનીય જાતીય-સ ૂચક ભાષા.
કોઈ કામ આપનાર, મકાનમાલિક અથવા જાહેર રહેવાની જગ્યા LAD હેઠળ આ અથવા અન્ય કોઈપણ
અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા અથવા તેનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે કોઈ વ્યક્તિ સામે બદલો લઈ
શકશે નહીં.
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