ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਲਿੰਗੀ ਭੇਦਭਾਵ

ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂ ੰਨ (LAD) ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਵਾਸ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ (ਉਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂ ੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਲਿੰਗੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਰੂੜ੍ਹੀਬੱਧ ਸੋਚਾਂ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਭਾਵ, ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ—ਮਹਿਲਾ, ਪੁਰਸ਼, ਅੰਤਰ-ਲਿੰਗੀ, ਲਿੰਗੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਈਨੇ ਰੀ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ—ਦਾ ਕੰਮ ‘ਤੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਿੰਗੀ ਰੂੜ੍ਹੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌ ਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਬੱਧ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾ
ਸਕਦਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮਰੰਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨ੍ ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
LAD ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂ ੰ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂ ਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂ ੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪੀੜਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਲਿੰਗੀ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਹਿ-ਕਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਉਤਪੀੜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਪ੍ਰਤੀਕੂ ਲ, ਨਿਰਾਦਰ
ਭਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ; ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੰਕੇਤ; ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗੀ ਸੰਪਰਕ; ਅਤੇ ਅਣਚਾਚੀ ਲਿੰਗੀ-ਸੂਚਕ ਭਾਸ਼ਾ।
ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਜਾਤਾ, ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ LAD ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
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