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New Jersey is an Equal Opportunity Employer  

ન્ય ુજસીના કાયદામાાં નનર્ાાડરત હાઉનસિંગ સાંરક્ષણોને પ્રનતબબિંબબત કરવા માટે નાગડરક અનર્કારો પર ન્ય ુજસી ડિનવઝન દ્વારા 
ભેદભાવ સામે નીચેની મોિેલ ફેર હાઉનસિંગ નીનતનો મસુદ્દો તૈયાર કરવામાાં આવ્યો છે. N.J.S.A. § 10:5-1 થી -49 (LAD), 

હાઉનસિંગમાાં વાજબી તક કાયદો, N.J.S.A. § 46:8-52 થી -64 (FCHA), અને ફેિરલ ફેર હાઉનસિંગ કાયદાઑ. આ મૉિલ ફેર 

હાઉનસિંગ પૉબલસીનો ઉપયોગ હાઉનસિંગ પ્રદાતાઓ દ્વારા તેમની પોતાની વાજબી હાઉનસિંગ પૉબલસી બનાવવા માટે સાંસાર્ન 

તરીકે કરી શકાય છે.  

 

મૉડલ ફેર હાઉસ િંગ પૉલલ ી 
  

આ પોબલસી છે [પોબલસી પરૂી પાિનારનુાં નામ] to ભેદભાવ સામે ન્ય ુજસી કાયદાની પનૂતિ (LAD), N.J.S.A.  
§ 10:5-1 થી -49, અને ફેર ચાન્સ ઇન હાઉનસિંગ એકટ (FCHA), N.J.S.A. § 46:8-52 થી -64 (જાન્યઆુરી 1, 2022 થી લાગ)ુ.  

 

LAD: 

 

LAD સાથે પનૂતિ , [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુ નામ] સનુનનિત કરે છે કે તમામ આવાસ, તેમજ આવા આવાસ સાથે 

સાંકળાયેલા તમામ નનયમો, શરતો અને નવશેષાનર્કારો, વાસ્તનવક અથવા માનવામાાં આવતી જાનત, સાંપ્રદાય, ર્મા, રાંગ, 

રાષ્ટ્રીય મળૂ, રાષ્ટ્રીયતા, વાંશ, ગભાાવસ્થા અથવા સ્તનપાનને ધ્યાનમાાં લીર્ા નવના તમામ વ્યક્તતઓ માટે ઉપલબ્ર્ છે, જાનત, 

બલિંગ ઓળખ અથવા અબભવ્યક્તત, જાતીય અબભગમ, કૌટુાંબબક ક્સ્થનત (18 વષાથી ઓછી ઉંમરના બાળકની સાંભાળ અથવા 
કસ્ટિી અથવા ગભાવતી હોવા તરીકે વ્યાખ્યાનયત છે), અપાંગતા, યનુાઇટેિ સ્ટેટ્સના સશસ્ત્ર દળોમાાં સેવા માટેની જવાબદારી, 
વૈવાડહક ક્સ્થનત, નાગડરક સાંઘની ક્સ્થનત, અથવા સ્થાનનક ભાગીદારી ક્સ્થનત. LAD ભાિા અથવા ગીરોની ચકૂવણી માટે 

ઉપયોગમાાં લેવાતી કાયદેસરની આવકના સ્ત્રોત પર આર્ાડરત આવાસ ભેદભાવને પણ પ્રનતબાંનર્ત કરે છે (નવભાગ 8 હાઉનસિંગ 

ચોઇસ વાઉચર, COVID-19 ઇમરજન્સી રેન્ટલ આનસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ (CVERAP), સ્ટેટ રેન્ટલ આનસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ્સ (SRAP), 

કામચલાઉ ભાિા સહાય TRA), ઇનવતશન નપ્રવેન્શન પ્રોગ્રામ (EPP), બેરોજગારી લાભો, ચાઇલ્િ સપોટા , એબલમોની અને પરૂક 

સરુક્ષા આવક. 

 

 આ પોલીસીનો અથા એ છે કે, અન્ય વસ્તઓુની સાથે, ના માબલકો અને ઓપરેટરો [ હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] LAD-

સાંરબક્ષત કેટેગરીમાાં તેમની વાસ્તનવક અથવા માનવામાાં આવેલ સભ્યપદના આર્ારે અથવા LAD-સાંરબક્ષત કેટેગરીના સભ્ય 

હોય તેવી વ્યક્તત સાથેના તેમના જોિાણના આર્ારે આવાસના વેચાણ, ભાિા અથવા કબજાના કોઈપણ પાસામાાં વ્યક્તતઓ 

સાથે ભેદભાવ કરશો નહીં, અથવા તેમની કાયદેસર આવકનો સ્ત્રોત. ખાસ કરીને, તેઓ નથી કરતા અને કરશે નહીં:  
 

A. વેચાણ અથવા ભાિે આપવાનો ઇનકાર કરવો, વેચાણ અથવા ભાિા પર વાટાઘાટ કરવાનો ઇનકાર કરવો અથવા 
અન્યથા LAD-સાંરબક્ષત શે્રણીના આર્ારે કોઈપણ વ્યક્તત માટે આવાસ અનપુલબ્ર્ બનાવવો;  
 

B. LAD-સાંરબક્ષત શે્રણીના આર્ારે, ભાિાની ડકિંમત સડહત વેચાણ, ભાિા અથવા વ્યવસાયના નનયમો, શરતો અથવા 
નવશેષાનર્કારોમાાં કોઈપણ વ્યક્તત સાથે ભેદભાવ કરવો;  
 

C. LAD-સાંરબક્ષત કેટેગરીના આર્ારે કોઈપણ ભાડૂતના લીઝને રીન્ય ુકરવા માટે બહાર કાઢવો અથવા નકારી કાઢવો;  
 

D. LAD-સાંરબક્ષત કેટેગરીના આર્ારે કોઈપણ પસાંદગી, મયાાદા અથવા ભેદભાવ દશાાવતા નપ્રન્ટ જાહરેાતો અને 

ઓનલાઈન પોસસ્ટિંગ સડહત કોઈપણ નનવેદન બનાવો, છાપો અથવા પ્રકાનશત કરો;   
 

E. કોઈપણ વ્યક્તતનુાં પ્રનતનનનર્ત્વ કરો કે કોઈપણ નનવાસ તપાસ, ભાિા અથવા વેચાણ માટે ઉપલબ્ર્ નથી, જ્યારે 

નનવાસ હકીકતમાાં ઉપલબ્ર્ હોય, LAD-સાંરબક્ષત શે્રણીના આર્ારે;  
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F. વ્યક્તતઓને તેમના ઇચ્છછત આવાસથી દૂર લઈ જાય છે, અથવા પ્રનતનનનર્ત્વ કરે છે કે પાિોશ એવી રીતે બદલાઈ 

રહ્યો છે કે જે એલએિી-સાંરબક્ષત શે્રણીને કારણે નમલકતના મલૂ્યો ઘટાિી શકે, અપરાર્માાં વર્ારો કરી શકે અથવા 
શાળાઓ સડહતની જાહરે સેવાઓની ગણુવત્તા ઓછી કરી શકે;  

 

G. સાંભનવત ભાડૂઆતને ભાિે આપવાનો ઇનકાર કરવો અથવા સાંભનવત ભાડૂઆતને ભાિે આપવાથી નનરાશ કરો કારણ 

કે તેઓ સેતશન 8 હાઉનસિંગ ચોઈસ વાઉચર વિે ચકૂવણી કરવાની યોજના ર્રાવે છે, COVID-19 ઇમરજન્સી રેન્ટલ 

આનસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ (CVERAP), SRAP (સ્ટેટ રેન્ટલ આનસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ), TRA (કામચલાઉ ભાિા સહાય), ઇનવતશન 

નપ્રવેન્શન પ્રોગ્રામ (EPP), અથવા ફેિરલ, રાજ્ય અથવા સ્થાનનક રેન્ટલ-સહાયતા દ્વારા પ્રદાન કરવામાાં આવતી 
કોઈપણ અન્ય સબનસિી અથવા વાઉચર કાયાક્રમો; અથવા બેરોજગારી લાભો, બાળ સહાય, ભરણપોષણ અને પરૂક 

સરુક્ષા આવક સડહત આવકના અન્ય સ્ત્રોતો; અથવા કોઈપણ મડુિત જાહરેાત, મૌબખક અથવા લેબખત નનવેદન, અથવા 
ઓનલાઈન પોસસ્ટિંગમાાં આવી કોઈપણ મયાાદા અથવા ઇનકાર વ્યતત કરવો (ઉદાહરણ તરીકે, “કોઈ સેતશન 8,” 

"ટીઆરએ સ્વીકાયા નથી,” અથવા “સેતશન 8 માટે આ નમલકત માંજૂર નથી” જેવા બર્ા જ નનવેદનો પ્રનતબાંનર્ત); 

 

H. અનનછછનીય જાતીય લાભો અથવા જાતીય તરફેણ માટેની નવનાંતીઓની સ્વીકાયાા બાદ વ્યક્તતના રહઠેાણ, અથવા 
તેના કોઈપણ નનયમો, શરતો અથવા નવશેષાનર્કારોને શરત કરો, અથવા િરાવવા, પ્રનતકૂળ અથવા અપમાનજનક 

આવાસ બનાવે છે તેવા જાતીય સ્વભાવના અનનછછનીય, સતામણી વતાણકૂમાાં જોિાવ.ુ પયાાવરણ, અથવા અન્યને 

તેમ કરવાની પરવાનગી આપવી;   
 

I. કોઈપણ LAD-સાંરબક્ષત કેટેગરીના આર્ારે અનનછછનીય, પજવણી કરનાર આચરણમાાં સામેલ થાઓ જે િરાવવા, 
પ્રનતકૂળ અથવા અપમાનજનક આવાસ વાતાવરણ બનાવે છે, અથવા અન્યને આમ કરવાની પરવાનગી આપે છે;  

 

J. LAD-સાંરબક્ષત કેટેગરીમાાં વ્યક્તતનુાં કનથત સભ્યપદ અથવા LAD-સાંરબક્ષત કેટેગરીના વાસ્તનવક અથવા માનવામાાં 
આવેલ સભ્ય સાથેના તેમના જોિાણના આર્ારે (I) દ્વારા પેટાનવભાગો (A) માાં સબૂચબદ્ધ કોઈપણ ડક્રયાઓ હાથ ર્રવી;  
 

K. બાળકો સાથેના પડરવારોને અંદર જતા અટકાવવા માટે ગેરવાજબી વ્યવસાય પ્રનતબાંર્ો લાદવો;  
 

L. પડરનશષ્ટ્ટ A માાં આગળ સમજાવ્યા મજુબ નવકલાાંગ વ્યક્તતને વ્યાજબી સવલતો અને વાજબી ફેરફારો આપવાનો 
ઇનકાર કરવો;  

  

M. વ્યક્તતના વાસ્તનવક અથવા કનથત રાષ્ટ્રીય મળૂ, જાનત અથવા વાંશીયતાને કારણે સાંભનવત ભાડૂત અથવા 
ખરીદનારના ઇનમગ્રેશન અથવા નાગડરકત્વની ક્સ્થનત નવશે પસાંદગીપવૂાક પછૂપરછ કરો અથવા તેના નવશે 

અને/અથવા દસ્તાવેજીકરણની માડહતીની નવનાંતી કરવી; 
 

N. વ્યક્તતના ભાિા પર લઘતુ્તમ આવકની જરૂડરયાતો લાગ ુકરતી વખતે વ્યક્તતની રસીદ અને ભાિા સહાય (જેમ કે 

નવભાગ 8 હાઉનસિંગ ચોઈસ વાઉચર, SRAP, અથવા TRA, EPP, બેરોજગારી લાભો, બાળક મદદ, એબલમોની અથવા 
પરૂક સરુક્ષા આવક)નો ડહસાબ આપવામાાં નનષ્ટ્ફળ થાઓ. અરજી (કોઈપણ લઘતુ્તમ આવકની જરૂડરયાત, નાણાકીય 

ર્ોરણ અથવા આવકના ર્ોરણની ગણતરી સમગ્ર માનસક ભાિાને બદલે ભાડૂત દ્વારા ચકૂવવામાાં આવતા ભાિાના 
ભાગના આર્ારે જ કરવી જોઈએ).   
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O. ય.ુએસ. ડિપાટા મેન્ટ ઓફ હાઉનસિંગ એન્િ અબાન િેવલપમેન્ટના એનપ્રલ 2016ના માગાદનશિકાનો ભાંગ કરીને કોઈપણ 

અગાઉની ર્રપકિ અથવા દોનષત ઠરાવી તમામ વ્યક્તતઓ પર બ્લેન્કેટ એતસતલઝુન લાદીને; અથવા જાનત 

અથવા રાષ્ટ્રીય મળૂના આર્ારે ઇરાદાપવૂાક ભેદભાવ કરવા માટે બહાના તરીકે ગનુાડહત ઇનતહાસનો ઉપયોગ 

કરો.  

FCHA: 

 

FCHA સાથે પનૂતિમાાં, [ હાઉનસિંગ પ્રદાતાનુાં નામ] સનુનનિત કરે છે કે તેઓ પ્રારાંબભક એચ્લલકેશન સામગ્રી પર 

અરજદારોના ગનુાડહત ઇનતહાસની પછૂપરછ કરશે નહીં, અથવા અન્યથા અરજદારોના ફોજદારી રેકોિાને કોઈપણ રીતે 

ધ્યાનમાાં લેશે નહીં, જ્યાાં સરુ્ી શરતી આવાસ ઓફર કરવામાાં ન આવે ત્યાાં સરુ્ી, ઉત્પાદન માટે ડ્રગ-સાંબાંનર્ત ફોજદારી 
પ્રવનૃત્તની પ્રતીનત નસવાય અથવા ફેિરલ આનસસ્ટેિ હાઉનસિંગના પડરસરમાાં મેથામ્ફેટામાઇનનુાં ઉત્પાદન, અથવા જો અરજદાર 

રાજ્યના સેતસ ઓફેન્િર રજજસ્રી પર આજીવન નોંર્ણીને આર્ીન હોય.  

 

FCHA નવશે કોઈપણ બાબત માટે મકાનમાબલકો અથવા આવાસ પ્રદાતાઓએ હાઉનસિંગમાાં વ્યક્તતના ગનુાડહત 

રેકોિાને ધ્યાનમાાં લેવાની જરૂર નથી. જો હાઉનસિંગ પ્રદાતા શરતી ઓફર બાદ અરજદારના ગનુાડહત ઇનતહાસની સમીક્ષા કરે 

છે, તો ચોક્કસ નનયાંત્રણો લાગ ુથાય છે. હાઉનસિંગ પ્રદાતાએ અરજદારના ગનુાડહત રેકોિાનુાં વ્યક્તતગત નવશ્લેષણ કરવુાં 
આવશ્યક છે અને જો નોંર્પાત્ર, કાયદેસર અને બબન-ભેદભાવપણૂા ડહતને પડરપણૂા કરવા માટે શરતી ઓફર પાછી ખેંચવી 
જરૂરી હોય તો જ તે આવાસને નકારી શકે છે.  

 

[હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] નીચે પ્રમાણે FCHA નુાં પણ પાલન કરશે:  

 

• [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] ચોક્કસ પ્રકારના ગનુાડહત ઈનતહાસને બબલકુલ ધ્યાનમાાં લેશે નહીં, જેમાાં ર્રપકિ 

અથવા આરોપો કે જે ગનુાડહત દોનષત ઠેરવવામાાં આવ્યા ન હોય, કાઢી નાખવામાાં આવેલી સજા, અમલમાાં 
લાવવામાાં આવેલી માફી દ્વારા ભ ૂાંસી નાખવામાાં આવેલી પ્રતીનતઓ, ખાલી કરાયેલી અને અન્યથા કાયદેસર રીતે 

રદ કરાયેલ પ્રતીનતઓ, અપરાર્ના ડકશોર ચકુાદાઓ અને સીલબાંર્ રેકોડડ ાસ સડહત. 

 

• જો [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] શરતી ઑફર બાદ અરજદારના ગનુાડહત ઇનતહાસને ધ્યાનમાાં લેવાનુાં પસાંદ કરે છે, 

તેઓ માત્ર ધ્યાનમાાં લેશે: 

o N.J.S.2C:24-4(b)(3) ના ઉલ્લાંઘનમાાં હત્યા, ઉગ્ર જાતીય હુમલો, અપહરણ, અક્નનદાહ, માનવ તસ્કરી, 
જાતીય હુમલો, બાળકના કલ્યાણને જોખમમાાં મકૂવા માટે દોનષત; 

o કોઈપણ ગનુા માટે દોનષત ઠરાવ કે જેમાાં આજીવન રાજ્ય સેતસ અપરાર્ી નોંર્ણીની જરૂર હોય; 

o કોઈપણ 1st કક્ષાનો અક્ષમ્ય અપરાર્, પાછલા 6 વષોમાાં અપરાર્પાત્ર ગનુો, અથવા તે ગનુા માટે 

જેલમાાંથી મકુ્તત; 

o કોઈપણ 2nd or 3rd કક્ષાનો અક્ષમ્ય અપરાર્, પાછલા 4 વષોમાાં અપરાર્પાત્ર ગનુો, અથવા તે ગનુા 
માટે જેલમાાંથી મકુ્તત;અથવા 

o કોઈપણ 4th કક્ષાનો અક્ષમ્ય અપરાર્, પાછલા 1 વષોમાાં અપરાર્પાત્ર ગનુો, અથવા તે ગનુા માટે 

જેલમાાંથી મકુ્તત. 

 

• જો [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] ઉપર દશાાવેલા રેકોિામાાંથી અરજદારના ગનુાડહત ઇનતહાસને શોરે્ છે, [હાઉનસિંગ 

પ્રદાતાન ુનામ] શરતી ઑફર પાછી ખેંચી લેવાથી નોંર્પાત્ર, કાયદેસર અને બબન-ભેદભાવપણૂા ડહત પરૂા થશે કે 
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કેમ તે નનર્ાાડરત કરવા માટે નીચેના પડરબળોના આર્ારે વ્યક્તતગત મલૂ્યાાંકન કરશે: 

o ગનુા(ગનુાઓ) ની પ્રકૃનત અને ગાંભીરતા 
o ગનુા(ઓ) સમયે અરજદારની ઉંમર; 

o તાજેતરમાાં કેવી રીતે ગનુો (ઓ) થયો; 
o ગનુા(ગનુાઓ) થી અરજદારે તેમની તરફેણમાાં પ્રદાન કરેલી કોઈપણ માડહતી; 
o જો ભનવષ્ટ્યમાાં ગનુા(ગનુાઓ) ફરીથી બને છે, તો શુાં તે અન્ય ભાડૂતો અથવા નમલકતની સલામતીને 

અસર કરશે; અને 

o શુાં ગનુા(ઓ) અરજદારે ભાિે અથવા ભાિે લીરે્લ નમલકત પર થયો હતો અથવા તેની સાથે જોિાયેલ 

હતો 
 

• જો [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] શરતી ઓફર પછી FCHA હઠેળ પરૂી પાિવામાાં આવેલ ગનુાડહત ઇનતહાસને 

ધ્યાનમાાં લેવાનો ઇરાદો ર્રાવે છે, તેઓ અરજદારને તે હકીકત જાહરે કરતા પહલેા અને અરજદારને તેમના 
ગનુાડહત રેકોિામાાં સાંભનવત અચોક્કસતાના પરુાવા પ્રદાન કરવાની તક આપતા પહલેા અરજી ફી સ્વીકારશે નહીં, 
અન્ય પરુાવા પનુવાસવાટ, અથવા ઘટાિવાના પડરબળો. આ જરૂડરયાત િીસીઆરની વેબસાઇટ પરના મોિલ 

ડિસ્તલોઝર સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને પરૂી કરી શકાય છે, જે અહીં જોવા મળે છે https://www.njoag.gov/wp-

content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-Statement_12.14.21.pdf.  

 

• જો [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] અરજદારના ફોજદારી રેકોિાના આર્ારે શરતી ઑફર પાછી ખેંચી લે છે, તેમણે આમ 

કરવા માટેનુાં તેમનુાં વાજબીપણુાં લેબખતમાાં સમજાવવુાં જોઈએ, જે DCRની વેબસાઈટ પરની મોિલ નોડટસ ઑફ 

નવડ્રોઅલનો ઉપયોગ કરીને પડરપણૂા કરી શકાય છે, https://www.njoag.gov/wp-

content/uploads/2021/12/Model-Notice-of-Withdrawal_12.15.21.pdf. ત્યારપછી અરજદાર હાઉનસિંગ પ્રદાતા 
જે માડહતી પર આર્ાર રાખે છે તેની નવનાંતી કરી શકે છે, અને તેમના ગનુાડહત રેકોિાના પાસાઓને લગતી 
માડહતી અથવા અચોક્કસતાને ઘટાિવાની માડહતી સબનમટ કરી શકે છે જેને FCHA હઠેળ ધ્યાનમાાં લેવામાાં 
આવી શકે છે, જેને હાઉનસિંગ પ્રદાતાએ પછી ધ્યાનમાાં લેવુાં આવશ્યક છે.  

 

• [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] કોઈપણ જાહરેાત, સચૂનાઓ અથવા પ્રકાશનોમાાં ગનુાડહત રેકોિા ર્રાવતા લોકો સાથે 

ભેદભાવ કરશે નહીં. [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] અરજદારોને ડ્રગ અથવા આલ્કોહોલ પરીક્ષણ માટે સપુ્રત કરવાની 
અથવા સારવાર સનુવર્ામાાંથી માડહતી પરુૂાં પાિવાની પણ જરૂર રહશેે નહીં. 

 

• જો [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] તેમના વતી ગનુાડહત રેકોિાની તપાસ કરવા માટે કોઈપણ નવકે્રતા અથવા બહારની 
વ્યક્તત અથવા સતાનો ઉપયોગ કરે છે, [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] નવકે્રતા અથવા બહારની વ્યક્તત અથવા સતા 
FCHA ની આવશ્યકતાઓને અનરુૂપ ગનુાડહત રેકોિાની તપાસ કરી રહી છે તેની ખાતરી કરવા માટે વ્યાજબી 
પગલાાં લેશે. [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] FCHA હઠેળ નવકે્રતા અથવા બહારની વ્યક્તત અથવા સતા દ્વારા હાથ 

ર્રવામાાં આવેલી ગનુાડહત ઈનતહાસ તપાસ પર આર્ાર રાખવા માટે જવાબદાર રહશેે જે FCHA ના ઉલ્લાંઘનમાાં 
કરવામાાં આવે છે જો તે પાલનની ખાતરી કરવા માટે વ્યાજબી પગલાાં લેવામાાં નનષ્ટ્ફળ જશે. ખાસ કરીને, જો 
[હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] નવકે્રતા અથવા બહારની વ્યક્તત અથવા એસન્ટટી દ્વારા હાથ ર્રવામાાં આવેલી ગનુાડહત 

ઈનતહાસની પછૂપરછ મેળવે છે જે કાયદાના ઉલ્લાંઘનમાાં હાથ ર્રવામાાં આવે છે જેમાાં તે એક રેકોિા જાહરે કરે છે 

જેને કાયદા હઠેળ ધ્યાનમાાં લેવાની માંજૂરી નથી, [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] અરજદારના ભાડુઆત નવશે નનણાય 

લેવામાાં તે માડહતી પર આર્ાર રાખતો નથી તે દશાાવવુાં આવશ્યક છે.         

https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-Statement_12.14.21.pdf
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-Statement_12.14.21.pdf
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Notice-of-Withdrawal_12.15.21.pdf
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Notice-of-Withdrawal_12.15.21.pdf
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ના કોઈપણ એજન્ટ, કમાચારી અથવા નનયતુત [ હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] જેઓ આ નીનતનુાં પાલન કરવામાાં નનષ્ટ્ફળ 

જશે તે યોનય નશસ્તભાંગના પગલાાંને પાત્ર રહશેે. કૃપા કરીને આ પોબલસીના કોઈપણ ઉલ્લાંઘનની જાણ કરો [કમાચારીનુાં નામ 

અને સાંપકા  માડહતી કે જેમને ઉલ્લાંઘન સાંબાંનર્ત ફડરયાદો નનદેનશત કરવી જોઈએ].   

 

આ નીનત હઠેળ ફડરયાદ કરવા માટે અથવા આ નીનત, LAD અથવા FCHA હઠેળ તમારા અનર્કારોનો ઉપયોગ 

કરવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ તમે બદલો લઈ શકતા નથી અને નહીં. 
 

દ્વારા લેવામાાં આવેલ કોઈપણ કાયાવાહી [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ ] આ પોબલસીમાાં દશાાવેલ આવશ્યકતાઓનુાં 
ઉલ્લાંઘન કરનાર એજન્ટ, કમાચારી અથવા નનયકુ્તત LAD અને/અથવા FCHA નુાં ઉલ્લાંઘન કરી શકે છે.  કોઈપણ ભાડૂત 

અથવા અરજદાર જે માને છે કે કોઈપણ માબલક, એજન્ટ, કમાચારી અથવા નનયતુત [ હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] ઉપરોતત 

કોઈપણ ઉલ્લાંઘન કયુું હોય તો નાગડરક અનર્કારો પર ન્ય ુજસી નવભાગનો સાંપકા  કરી શકે છે www.NJCivilRights.gov અથવા 
(866) 405-3050. કનથત ભેદભાવપણૂા આચરણના 180 ડદવસની અંદર નાગડરક અનર્કારો પર ન્ય ુજસી ડિનવઝનમાાં ફડરયાદ 

નોંર્ાવવી આવશ્યક છે.  િીસીઆરમાાં અસાંખ્ય વ્યાજબી હાઉનસિંગ ફેતટ શીટ્સ છે જે અહીં ઉપલબ્ર્ છે 

https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html. 

 

  

http://www.njcivilrights.gov/
https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html
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પરરસિષ્ટ A: વ્યાજબી  વલતો અને ફેરફારો  
સવકલાાંગ વ્યક્તતઓ માટે 

 

 [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] તેના નનયમો, નીનતઓ, પ્રથાઓ, પ્રડક્રયાઓ અથવા સેવાઓમાાં વાજબી સવલતો આપશે 

જ્યારે નવકલાાંગ વ્યક્તતને નનવાસનો ઉપયોગ કરવાની અને તેનો આનાંદ માણવાની સમાન તક આપવા માટે આવા આવાસ 

જરૂરી હોય અને જ્યારે આવાસને અનબુચત મશુ્કેલી ઊભી ન થાય [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ]ની કામગીરી. વ્યાજબી આવાસની 
રચનાના કેટલાક ઉદાહરણોમાાં તતૃીય પક્ષને લીઝ પર સહ સહી કરવા અથવા અપાંગતા ર્રાવતા ભાડૂત વતી ભાડુાં ચકૂવવાની 
માંજૂરી આપવી અથવા બબલ્િીંગની સામાન્ય નો-પાળત ુપ્રાણીની નીનતમાાં કેસ-બાય-કેસ અપવાદ બનાવવાનો સમાવેશ થાય 

છે. ભાવનાત્મક સહાયક પ્રાણી સાથેનો રહવેાસી. મહરેબાની કરીને નોંર્ કરો કે સેવા અથવા માગાદશાક પ્રાણીઓ, ભાવનાત્મક 

સહાયક પ્રાણીઓથી નવપરીત, કોઈપણ પાળત ુપ્રાણીની નીનતમાાંથી આપમેળે મકુ્તત મળે છે. સેવા અથવા માગાદનશિકાના 
પ્રાણીઓને તેમના માબલકની અપાંગતા સાથે સાંકળાયેલા નવનશષ્ટ્ટ કાયો કરવા માટે વ્યક્તતગત રીતે તાલીમ આપવામાાં આવે 

છે, જેમ કે કોઈ અંર્ વ્યક્તત છે જેને તે માગાદશાન આપે છે અથવા કોઈ એવા વ્યક્તત જ્યારે તેને આંચકીનો હુમલો આવે છે ત્યારે 

તેને વાઈની બબમારીમાાં સહાય કરે છે. 

 

[હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] જ્યારે નવકલાાંગ વ્યક્તતને નનવાસનો ઉપયોગ કરવાની અને તેનો આનાંદ માણવાની સમાન 

તક પરૂી પાિવા માટે જરૂરી હોય ત્યારે ભૌનતક પડરસરમાાં વાજબી ફેરફારો કરવાની પણ માંજૂરી આપશે અને જ્યારે ફેરફારને 

કારણે કોઈ અયોનય મશુ્કેલી ઊભી થશે નહીં [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ]. વાજબી ફેરફાર એ નવકલાાંગતા ર્રાવતા રહવેાસીને 

સમાવવા માટે વ્યક્તતગત હાઉનસિંગ યનુનટ અથવા સામાન્ય નવસ્તારના આંતડરક અથવા બાહ્ય ભાગમાાં કરવામાાં આવેલ 

માળખાકીય ફેરફાર છે.  

 

વાજબી આવાસ અથવા વાજબી ફેરફારની નવનાંતી કરવા માટે, સાંપકા  કરો [આવાસ પ્રદાતાના કમાચારીનુાં નામ, ફોન 

નાંબર અને ઈમેલ સરનામુાં કે જેમને વાજબી આવાસ/સરુ્ારા માટેની નવનાંતીઓ નનદેનશત કરવી જોઈએ]. તમારી નવનાંતી પર 

પ્રડક્રયા કરવા માટે, [હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] ના તરફથી સહાયક દસ્તાવેજોની જરૂર પિી શકે છે સારવાર કરતા િૉતટર અથવા 
માનનસક આરોનય વ્યવસાયી એ પસુષ્ટ્ટ કરવા માટે કે તમારી પાસે LAD દ્વારા વ્યાખ્યાનયત નવકલાાંગતા છે અને નવનાંતી કરેલ 

આવાસ અથવા ફેરફાર તમને નનવાસનો ઉપયોગ કરવાની અને આનાંદ માણવાની સમાન તક પરૂી પાિવા માટે જરૂરી છે. 

તબીબી માડહતી સડહતની નવનાંતી સાથે સાંબાંનર્ત તમામ નવનાંતીઓ અને માડહતી, જ્યાાં સરુ્ી કાયદા દ્વારા જાહરે કરવાની 
આવશ્યકતા ન હોય ત્યાાં સરુ્ી ગલુત રાખવામાાં આવશે. 

  

[હાઉનસિંગ પ્રદાતાન ુનામ] તમારી નવનાંતી પર તાત્કાબલક નનણાય લેશે અને તે નનણાય લેબખતમાાં આપશે. જો [હાઉનસિંગ 

પ્રદાતાન ુનામ] નવનાંતી કરેલ આવાસ અથવા ફેરફાર માંજૂર કરી શકતા નથી, અમે તમને સ્વીકાયા હોય તેવા સમાર્ાન સરુ્ી 
પહોંચવાનો પ્રયાસ કરીશુાં.   

 

આ પોબલસી હઠેળ આવાસ અથવા ફેરફારની નવનાંતી કરવા માટે અથવા આ પોલીસી હઠેળ અથવા LAD હઠેળ 

તમારા અનર્કારોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ તમે બદલો લઈ શકતા નથી. 
 

 કોઈપણ વ્યક્તત જે માને છે કે આવાસ અથવા ફેરફાર માટેની નવનાંતી ગેરકાયદેસર રીતે નકારી કાઢવામાાં આવી છે 

અથવા ગેરવાજબી રીતે નવલાંબબત છે તે નાગડરક અનર્કારો પર ન્ય ૂ જસી ડિનવઝનનો સાંપકા  કરી શકે છે 

www.NJCivilRights.gov અથવા 1-866-405-3050. હાઉનસિંગ પ્રદાતા દ્વારા આવાસની નવનાંતી નકાયાાના 180 ડદવસની અંદર 

નાગડરક અનર્કારો પર ન્ય ુજસી ડિનવઝનમાાં ફડરયાદ નોંર્ાવવી આવશ્યક છે.  

http://www.njcivilrights.gov/

