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ਨਿਮਿਨਿਖਤ ਮਾਡਿ ਫੇਅਰ ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਾਨਿਸੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨਡਵੀਜ਼ਿ ਆਿ ਨਸਵਿ ਰਾਈਟਸ ਦਆੁਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ ੋ

ਨਵਤਕਰ ੇਦੇ ਨਖਿਾਫ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਕਿ ੰ ਿ , N.J.S.A. ਨਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਊਨਸੰਗ ਸਰੁਿੱ ਨਖਆਵਾਂ ਿ ੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। § 10:5-1 ਤੋਂ -
49 (LAD), ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਇਿ ਹਾਊਨਸੰਗ ਐਕਟ, N.J.S.A. § 46:8-52 ਤੋਂ -64 (FCHA), ਅਤੇ ਫਡੈਰਿ ਫੇਅਰ ਹਾਊਨਸੰਗ ਕਿ ੰ ਿ। ਇਸ 

ਮਾਡਿ ਫੇਅਰ ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਾਨਿਸੀ ਿ ੰ  ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਪਿੱਖ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਿੀਤੀਆ ਂਬਣਾਉਣ ਿਈ 

ਇਿੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
 

ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਹਾਊਸ ਿੰਗ ਪਾਸਲ ੀ 
  

ਇਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਕਿ ੰ ਿ ਅਗੇਂਸਟ ਨਡਸਕਰੀਮੀਿੇਸ਼ਿ (LAD), NJSA ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਿ ਿਈ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ 
ਿਾਮ] ਦੀ ਿੀਤੀ ਹੈ। § 10:5-1 ਤੋਂ -49, ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਇਿ ਹਾਊਨਸੰਗ ਐਕਟ (FCHA), NJSA § 46:8-52 ਤੋਂ -64 (1 ਜਿਵਰੀ, 
2022 ਤੋਂ ਿਾਗ )।  
 

LAD: 
 

LAD ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨਵਿੱਚ, [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਰੇ ਹਾਊਨਸੰਗ, ਿਾਿ ਹੀ ਅਨਜਹ ੇ

ਹਾਊਨਸੰਗ ਿਾਿ ਸੰਬੰਨਧਤ ਸਾਰ ੇਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਸੇ਼ ਅਨਧਕਾਰ, ਨਕਸੇ ਅਸਿ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਤੀ, ਿਸਿ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਮ ਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਵੰਸ਼, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ, ਨਿੰਗ, ਨਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਿ, ਨਜਿਸੀ ਰਝੁਾਿ, ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਨਥਤੀ 
(18 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਜਾਂ ਸਰੁਿੱ ਨਖਆ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ), ਅਪਾਹਜਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ 

ਹਨਥਆਰਬੰਦ ਬਿਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਿਈ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਨਵਆਹੁਤਾ ਸਨਥਤੀ, ਨਸਵਿ ਯ ਿੀਅਿ ਸਨਥਤੀ, ਜਾਂ ਘਰੇਿ  ਭਾਈਵਾਿੀ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਕੀਤ ੇਨਬਿਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਿਈ ਉਪਿਬਧ ਹਿ। LAD ਨਕਰਾਏ ਜਾਂ ਮਰੌਗੇਜ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਿਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਕਾਿ ੰ ਿੀ ਆਮਦਿ ਦੇ 

ਸਰਤੋ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਊਨਸੰਗ ਨਵਤਕਰੇ ਿ ੰ  ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ (ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ਹਾਊਨਸੰਗ ਚਆੁਇਸ ਵਾਊਚਰ, ਕੋਨਵਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਂਟਿ 

ਅਨਸਸਟੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ (CVERAP), ਸਟੇਟ ਰੈਂਟਿ ਅਨਸਸਟੈਂਸ ਪਰਗੋਰਾਮ (SRAP), ਟੈਂਪਰਰੇੀ ਰੈਂਟਿ ਅਨਸਸਟੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ (TRA), 

ਇਵੈਕਸ਼ਿ ਪਰੀਵੈਂਸ਼ਿ ਪਰੋਗਰਾਮ (EPP), ਅਿਇੰਪਿੋਏਮੈਂਟ ਬੈਿੀਨਫਿੱਟਸ, ਚਾਈਿਡ ਸਪਰੋਟ, ਗੁਜਾਰਾ ਭਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ ਰਕ ਸਰੁਿੱ ਨਖਆ ਆਮਦਿ)। 

 

 ਇਸ ਿੀਤੀ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਨਕ, ਹਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਿ, [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਦੇ ਮਾਿਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਿਕ ਨਕਸੇ LAD-

ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਵਿੱਚ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਅਸਿ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸਦਿੱਸਤਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਿਾਿ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਕਾਿਾਂ ਦੀ ਨਵਕਰੀ, 
ਨਕਰਾਏ, ਜਾਂ ਨਕਿੱਤ ੇਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਨਹਿ  ਨਵਿੱਚ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਿ ਨਵਤਕਰਾ ਿਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਕਸੇ LAD-ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰਣੇੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਿਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕਿ ੰ ਿੀ ਆਮਦਿ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤ ੇਿਹੀਂ ਕਰਿਗੇ:  

 

A. ਨਵਕਰੀ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿਾ, ਨਕਸ ੇLAD-ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿਈ 

ਮਕਾਿ ਦੀ ਨਵਕਰੀ ਜਾਂ ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਿਈ ਸੌਦਬੇਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿਾ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿਈ ਘਰ ਉਪਿਬਧ 

ਿਹੀਂ ਹੈ;  
 

B. LAD-ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਿਾਗਤ ਸਮੇਤ ਨਵਕਰੀ, ਨਕਰਾਏ, ਜਾਂ ਨਕਿੱਤ ੇਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਵਸ਼ਸੇ਼ 

ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਿ ਨਵਤਕਰਾ ਕਰਿਾ;  
 

C. ਨਕਸੇ LAD-ਸਰੁਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਸ ੇਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਿੀਜ਼ ਿ ੰ  ਰੀਨਿਊ ਕਰਿ ਿਈ ਬੇਦਖਿ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਿਾ;  
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D. LAD-ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ, ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਨਵਤਕਰੇ ਿ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਏੋ, ਨਪਰੰ ਟ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਔਿਿਾਈਿ ਪਸੋਨਟੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬਆਿ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਪਰੰ ਟ ਜਾਂ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕਰਿਾ;   
 

E. ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਿੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਿਾ ਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਕਰਾਏ, ਜਾਂ ਨਵਕਰੀ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ 
ਇਿੱਕ LAD-ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਿ ਨਵਿੱਚ ਉਪਿਬਧ ਹੈ;  
 

F. ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਿ ੰ  ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਛਤ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦ ਰ ਨਿਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਿੱਕ ਗੁਆਂਢ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਿ ਬਦਿ 

ਨਰਹਾ ਹ ੈਜੋ LAD-ਸਰੁਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਸੰਪਿੱਤੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਿਾਂ ਿ ੰ  ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਸਕ ਿਾਂ ਸਮਤੇ 

ਜਿਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਿ ੰ  ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;  
 

G. ਨਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਿ ੰ  ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਿ ੰ  ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿੈਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ 

ਕਰਿਾ ਨਕਉਂਨਕ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ਹਾਊਨਸੰਗ ਚਆੁਇਸ ਵਾਊਚਰ ਿਾਿ ਭਗੁਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਯਜੋਿਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹਿ, COVID-19 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਂਟਿ ਅਨਸਸਟੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ (CVERAP), SRAP (ਸਟਟੇ ਰੈਂਟਿ ਅਨਸਸਟੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ), TRA (ਟੈਂਪਰਰੇੀ ਰੈਂਟਿ 

ਅਨਸਸਟੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ), ਇਵੈਕਸ਼ਿ ਪਰੀਵੈਂਸ਼ਿ ਪਰੋਗਰਾਮ (EPP), ਅਿਇੰਪਿੋਏਮੈਂਟ ਬਿੈੀਨਫਿੱਟਸ, ਚਾਈਿਡ ਸਪਰੋਟ, ਗੁਜਾਰਾ ਭਿੱਤਾ 
ਅਤੇ ਪ ਰਕ ਸਰੁਿੱ ਨਖਆ ਆਮਦਿ ਸਮੇਤ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਿਕ ਰੈਂਟਿ-ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹਰੋ 

ਸਬਨਸਡੀ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ; ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਪਰੰ ਟ ਕੀਤ ੇਇਸ਼ਨਤਹਾਰ, ਮੌਨਖਕ ਜਾਂ ਨਿਖਤੀ ਨਬਆਿ, ਜਾਂ ਔਿਿਾਈਿ ਪਸੋਨਟੰਗ ਨਵਿੱਚ ਅਨਜਹੀ 
ਨਕਸੇ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਇਿਕਾਰ ਿ ੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਿਾ (ਉਦਾਹਰਿ ਿਈ, “ਕੋਈ ਸਕੈਸ਼ਿ 8 ਿਹੀਂ ਹੈ,” “TRA ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ” 
ਜਾਂ “ਇਹ ਸੰਪਿੱਤੀ ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ਿਈ ਪਰਵਾਨਿਤ ਿਹੀਂ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਨਬਆਿ ਪਰਨਤਬੰਨਧਤ ਹਿ); 

 

H. ਅਣਚਾਹੇ ਨਜਿਸੀ ਅਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਨਜਿਸੀ ਪਿੱਖਾਂ ਿਈ ਬੇਿਤੀਆ ਂਿ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਨਜਿਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਣਚਾਹ,ੇ ਪਰਸੇ਼ਾਿ 

ਕਰਿ ਵਾਿੇ ਨਵਵਹਾਰ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਰਹਾਇਸ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਨਵਸ਼ਸੇ਼ 

ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿੱਖੋ ਜੋ ਇਿੱਕ ਡਰਾਉਣਾ, ਨਵਰਧੋੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਿਜਿਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਹਿੌ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦ ਨਜਆਂ ਿ ੰ  
ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੰਦ ੇਹਿ;   

 

I. ਨਕਸੇ ਵੀ LAD-ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ, ਪਰਸੇ਼ਾਿ ਕਰਿ ਵਾਿੇ ਨਵਵਹਾਰ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਵੋ ੋਜੋ ਇਿੱਕ ਡਰਾਉਣਾ, 
ਨਵਰੋਧੀ, ਜਾਂ ਅਪਮਾਿਜਿਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਹਿੌ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦ ਨਜਆਂ ਿ ੰ  ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੰਦਾ ਹੈ;  
 

J. LAD-ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰਣੇੀ ਨਵਿੱਚ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸਦਿੱਸਤਾ ਜਾਂ LAD-ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸ਼ਰਣੇੀ ਦਾ ਅਸਿ ਜਾਂ ਸਮਨਝਆ ਮੈਂਬਰ 

ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਿ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ (I) ਦਆੁਰਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਿਾਂ (A) ਨਵਿੱਚ ਸ ਚੀਬਿੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰੋ;  
 

K. ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਵਾਿੇ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਿ ੰ  ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਕਿੱਤ ੇਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਗਾਓ;  

 

L. ਅਪਾਹਜ ਨਵਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਵਾਜਬ ਨਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸੋਧਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰੋ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਐਡੈਂਡਮ A ਨਵਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ ਦਿੱ ਨਸਆ 

ਨਗਆ ਹੈ;  
  

M. ਨਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗਰਸੇ਼ਿ ਜਾਂ ਿਾਗਨਰਕਤਾ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੌ 'ਤੇ ਪੁਿੱਛ-ਨਗਿੱਛ ਕਰਿੀ, 
ਜਾਂ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਿ ਜਾਂ ਸਮਝੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਿ, ਿਸਿ, ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ 

ਬੇਿਤੀ ਕਰਿੀ; 
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N. ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ਹਾਊਨਸੰਗ ਚੁਆਇਸ ਵਾਊਚਰ, SRAP, 

ਜਾਂ TRA, EPP, ਬਰੇਜੋ਼ਗਾਰੀ ਿਾਭ, ਚਾਈਿਡ ਸਪੋਰਟ, ਗੁਜਾਰਾ, ਜਾਂ ਪ ਰਕ ਸਰੁਿੱ ਨਖਆ ਆਮਦਿ) ਿਈ ਿੇਖਾ-ਜਖੋਾ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ 

ਅਸਫਿ ਹੋਣਾ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਆਮਦਿ ਿੋੜਾਂ ਿ ੰ  ਿਾਗ  ਕਰਿ ਵਿੇੇ (ਨਕਸੇ ਵੀ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 

ਆਮਦਿੀ ਦੀ ਿੋੜ, ਨਵਿੱ ਤੀ ਨਮਆਰ, ਜਾਂ ਆਮਦਿੀ ਦੇ ਨਮਆਰ ਦੀ ਗਣਿਾ ਪ ਰੇ ਮਾਨਸਕ ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ 
ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਿੇ ਨਕਰਾਏ ਦੇ ਨਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)।   
 

O. ਯ .ਐੱਸ. ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹਾਊਨਸੰਗ ਐਡਂ ਅਰਬਿ ਨਡਵੈਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੈਿ 2016 ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਿਾ ਨਕਸੇ ਵੀ 
ਪ ਰਵ ਨਗਰਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸੋ਼ੀ ਠਨਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਸਾਰੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿੈਂਨਕਿੱਟ ਅਿਨਹਦਗੀ ਿਾਗ  ਕਰਕੇ; ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਨਵਤਕਰਾ ਕਰਿ ਦੇ ਬਹਾਿੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਨਧਕ ਇਨਤਹਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

FCHA: 

 

FCHA ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨਵਿੱਚ, [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ] FCHA ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਸੁ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਸ਼ਰੁ ਆਤੀ 
ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਿ ਸਮਿੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਬਿੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਨਧਕ ਇਨਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਿੱ ਛਨਗਿੱਛ ਿਹੀਂ ਕਰਿਗੇ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਿ ਨਬਿੈਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਅਪਰਾਨਧਕ ਨਰਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਿਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਨਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਮਥੈਾਮਫੇਟਾਮਾਈਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਿ ਿਈ ਡਰਿੱਗ-ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਨਧਕ ਗਤੀਨਵਧੀ ਦੇ ਦਸੋ਼ਾਂ ਿ ੰ  
ਛਿੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਨਬਿੈਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਰਨਜਸਟਰੀ ਨਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਰਨਜਸਟਰਸੇ਼ਿ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੈ।  

 

FCHA ਬਾਰੇ ਮਕਾਿ ਮਾਿਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿ ੰ  ਹਾਊਨਸੰਗ ਨਵਿੱਚ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਨਧਕ ਨਰਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ 

ਕਰਿ ਦੀ ਿੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਨਕਸੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬਿੈਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਨਧਕ ਇਨਤਹਾਸ ਦੀ 
ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਿਾਗ  ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਿ। ਇਿੱਕ ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਿ ੰ  ਇਿੱਕ ਨਬਿੈਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਨਧਕ ਨਰਕਾਰਡ ਦਾ 
ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਵਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਠੋਸ, ਜਾਇਜ਼ ਅਤ ੇ

ਗੈਰ-ਨਵਤਕਰੇ ਵਾਿੇ ਨਹਿੱ ਤਾਂ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਿਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਿ ੰ  ਵਾਪਸ ਿੈਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ।  
 

[ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਵੀ ਹਠੇ ਨਿਖੇ ਅਿੁਸਾਰ FCHA ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੇਗਾ:  
 

• [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਕਸਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਨਧਕ ਇਨਤਹਾਸਾਂ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਅਪਰਾਨਧਕ ਸਜ਼ਾ ਿਹੀਂ ਹਈੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਿ ੰ  ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਗਆ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦਆੁਰਾ ਨਮਟਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼, ਖਾਿੀ ਕੀਤ ੇਗਏ 

ਅਤੇ ਹਰੋ ਕਾਿ ੰ ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿੱਦ ਕੀਤ ੇਗਏ ਦਸੋ਼, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਿਾਬਾਿਗ ਫੈਸਿੇ, ਅਤੇ ਸੀਿ ਕੀਤ ੇਨਰਕਾਰਡ ਿਹੀਂ ਰਹ।ੇ 
 

• ਜੇਕਰ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਨਕਸ ੇਸ਼ਰਤੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬਿੈਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਨਧਕ ਇਨਤਹਾਸ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ 

ਕਰਿਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਸਰਫ਼: 

o ਕਤਿ, ਵਧ ੇਹੋਏ ਨਜਿਸੀ ਹਮਿੇ, ਅਗਵਾ, ਅਿੱਗਜ਼ਿੀ, ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਜਿਸੀ ਹਮਿੇ, N.J.S.2C:24-4(b)(3) 

ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਭਿਾਈ ਿ ੰ  ਖਤਰੇ ਨਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ; 
o ਨਕਸੇ ਵੀ ਜਰੁਮ ਿਈ ਸਜ਼ਾ ਨਜਸ ਿਈ ਉਮਰ ਭਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਰਨਜਸਟਰਸੇ਼ਿ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; 
o ਨਪਛਿੇ 6 ਸਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ 1ਿੀ ਨਡਗਰੀ ਦਸੋ਼ੀ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਿਈ ਜੇਿਹ ਤੋਂ ਨਰਹਾਈ; 

o ਕੋਈ ਵੀ 2ਜੀ ਜਾਂ 3ਜੀ ਨਡਗਰੀ ਦਸੋ਼ੀ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਿਈ ਜੇਿਹ ਤੋਂ ਨਰਹਾਈ, ਨਪਛਿੇ 4 ਸਾਿਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ; ਜਾਂ 
o ਨਪਛਿੇ 1 ਸਾਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ 4ਥੀ ਨਡਗਰੀ ਦਸੋ਼ੀ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਿਈ ਜੇਿਹ ਤੋਂ ਨਰਹਾਈ। 
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• ਜੇਕਰ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਨਬਿੈਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਨਧਕ ਇਨਤਹਾਸ ਨਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਿੱ ਭਦਾ ਹ,ੈ 

ਤਾਂ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ਿਈ ਹਠੇਾਂ ਨਦਿੱਤ ੇਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਿਾਂਕਣ 

ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਕੀ ਨਕਸੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਿ ੰ  ਵਾਪਸ ਿੈਣ ਿਾਿ ਇਿੱਕ ਅਸਿੀ, ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਵਤਕਰੇ ਵਾਿੇ ਨਹਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ: 

o ਅਪਰਾਧ (ਅਪਰਾਧਾਂ) ਦੀ ਪਰਨਕਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 
o ਅਪਰਾਧ ਕਰਿ ਵੇਿੇ ਨਬਿੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ; 

o ਹਾਿ ਹੀ ਨਵਿੱਚ ਨਕੰਿੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਹਿ; 

o ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬਿੈਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਨਵਿੱਚ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; 
o ਜੇਕਰ ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਦ ੇਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦ ਜੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਿ ੰ  

ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਿਗੇ; ਅਤੇ 

o ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹਏੋ ਸਿ, ਜਾਂ ਉਸ ਿਾਿ ਜੁਨੜਆ ਹਏੋ ਸਿ, ਨਜਸ ਿ ੰ  ਨਬਿੈਕਾਰ ਿੇ ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ 

ਨਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਿੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਦਿੱਤਾ ਸੀ 
 

• ਜੇਕਰ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਨਕਸੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FCHA ਦੇ ਤਨਹਤ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਨਧਕ 

ਇਨਤਹਾਸ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਿ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਬਿੈਕਾਰ ਿ ੰ  ਇਸ ਤਿੱਥ ਦਾ ਖੁਿਾਸਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਿਾਂ, ਅਤੇ 

ਨਬਿੈਕਾਰ ਿ ੰ  ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਨਧਕ ਨਰਕਾਰਡ ਨਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁਿੱ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬ ਤ, ਮੁੜ ਵਸੇਬ ੇਦੇ ਹੋਰ ਸਬ ਤ, ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਿੇ ਕਾਰਕ 

ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਿਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ। ਇਹ ਿੋੜ DCR ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਮਾਡਿ ਨਡਸਕਿੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-Statement_12.14.21.pdf।  
 

• ਜੇਕਰ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਅਪਰਾਨਧਕ ਨਰਕਾਰਡ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਸ਼ਰਤੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿ ੰ  ਵਾਪਸ ਿੈ ਿੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  
ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਿਈ ਨਿਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱ ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ DCR ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਮਾਡਿ ਨਡਸਕਿੋਜ਼ਰ 

ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ https://www.njoag.gov/wp-

content/uploads/2021/12/Model-Notice-of-Withdrawal_12.15.21.pdf 'ਤ ੇਨਮਿੀ। ਇਿੱਕ ਨਬਿੈਕਾਰ ਨਫਰ ਉਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਸ 'ਤੇ ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਭਰਸੋਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਅਪਰਾਨਧਕ ਨਰਕਾਰਡ ਦੇ 

ਪਨਹਿ ਆਂ ਿਾਿ ਸੰਬੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਿੱ ਧੀਆਂ ਿ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਵਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਸਿ ੰ  ਨਕ FCHA 

ਅਧੀਿ ਨਵਚਾਨਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ 'ਤੇ ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਿ ੰ  ਨਫਰ ਨਵਚਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  
 

• [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਨਕਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਿੋਨਟਸ ਜਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਿਾਂ ਨਵਿੱਚ ਅਪਰਾਨਧਕ ਨਰਕਾਰਡ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਾਿ 

ਨਵਤਕਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਿ ੰ  ਨਬਿੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਿੋਂ ਿਸ਼ੀਿੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਅਿਕੋਹਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਈ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਜਾਂ ਇਿਾਜ ਦੀ ਸਹ ਿਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਿੋੜ ਵੀ ਿਹੀਂ ਹਵੋੇਗੀ। 
 

• ਜੇਕਰ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਨਕਸੇ ਨਵਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪਰਾਨਧਕ 

ਨਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਿਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਉਨਚਤ ਕਦਮ 

ਚੁਿੱ ਕਣਗੇ ਨਕ ਨਵਕਰਤੇਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ FCHA ਦੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਅਪਰਾਨਧਕ ਨਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਕਰ ਨਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ।ੈ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਨਕਸੇ ਨਵਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਅਪਰਾਨਧਕ ਇਨਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿ ਿਈ FCHA ਦੇ ਅਧੀਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਵੋੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਪਾਿਣਾ ਿ ੰ  ਯਕੀਿੀ 

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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ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਉਨਚਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਿ ਰਨਹਣ ‘ਤੇ FCHA ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਕ ੇਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ, 

ਜੇਕਰ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਨਕਸੇ ਨਵਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਨਧਕ 

ਇਨਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਐਕਟ ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਨਜਹਾ ਨਰਕਾਰਡ 

ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਸਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਿ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਿ ੰ  ਇਹ 

ਦਰਸਾਉਣ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਨਬਿੈਕਾਰ ਦੀ ਨਕਰਾਏਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਨਿਰਣਾ ਕਰਿ ਿਈ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰਸੋਾ ਿਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਸੀ।         

 

[ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਿੀਤੀ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਿ ਨਵਿੱਚ ਅਸਫਿ 

ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਚਤ ਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਿੀਤੀ ਦੀ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਿੰਘਣਾ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਕਰੋ [ਉਸ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਓ ਨਜਸ ਿ ੰ  ਉਿੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿ ੰ  ਨਿਰਦੇਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ]।   
 

ਇਸ ਪਾਨਿਸੀ ਦੇ ਤਨਹਤ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਨਿਸੀ, LAD, ਜਾਂ FCHA ਦੇ ਤਨਹਤ ਆਪਣੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ 

ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਿਈ ਤਹੁਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਿਾ ਿਹੀਂ ਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਸਦ ੇਅਧੀਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

[ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਦੇ ਏਜੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਨਡਜ਼ਾਈਿੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਿੀਤੀ ਨਵਿੱਚ ਨਦਿੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਉਿੰਘਣਾ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ LAD ਅਤੇ/ਜਾਂ FCHA ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਨਬਿੈਕਾਰ ਜੋ 

ਇਹ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਿਕ, ਏਜੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦੇ ਮਿੋਿੀਤ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ 

ਦੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਿ ‘ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨਡਵੀਜ਼ਿ ਔਿ ਨਸਨਵਿ ਰਾਈਟਸ ਿ ੰ  www.NJCivilRights.gov ਜਾਂ (866) 405-3050 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਤਕਰੇ ਭਰੇ ਆਚਰਣ ਦੇ 180 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨਡਵੀਜ਼ਿ ਔਿ ਨਸਨਵਿ ਰਾਈਟਸ ਕੋਿ 

ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ DCR ਕੋਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਪਿੱਖ ਹਾਊਨਸੰਗ ਤਿੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹਿ ਜੋ 

https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹਿ। 
 

  

http://www.njcivilrights.gov/
https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html
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ਐਡੈਂਡਮ A: ਵਾਜਬ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਅਤ ੇ ੋਧਾਂ  
ਅਪਾਹਜ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

 

 [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਿੀਤੀਆਂ, ਅਨਭਆਸਾਂ, ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਵਾਜਬ ਜਗਹਾ ਪਰਦਾਿ 

ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਨਜਹੀਆਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਨਵਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਨਰਹਾਇਸ਼ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਆਿੰਦ ਿੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ 

ਿਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਈ ਬਿੋੇੜੀ ਮਸੁ਼ਕਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। 
ਇਿੱਕ ਵਾਜਬ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਗਠਿ ਕੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆ ਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਿ ਨਜਵੇਂ ਨਕਸ ੇਤੀਜੀ ਨਧਰ ਿ ੰ  ਨਕਸ ੇ

ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਿੇ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਿੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਨਹ-ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਿ ਜਾਂ ਨਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਿੱਕ 

ਭਾਵਿਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਿੇ ਜਾਿਵਰ ਦੇ ਿਾਿ ਇਿੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਿ ੰ  ਜਗਹਾ ਦੇਣ ਿਈ ਇਿੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਪਾਿਤ  ਜਾਿਵਰ ਿਹੀਂ ਦੀ ਿੀਤੀ 
ਨਵਿੱਚ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿੋਟ ਕਰ ੋਨਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦਸ਼ੇ ਜਾਿਵਰ, ਭਾਵਿਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਿੇ 

ਜਾਿਵਰਾਂ ਦੇ ਉਿਟ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਾਿਤ  ਜਾਿਵਰ ਿਹੀਂ ਦੀ ਪਾਨਿਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਿ। ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਜਾਿਵਰਾਂ ਿ ੰ  ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਿਕ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਾਿ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਿ ੰ  ਕਰਿ ਿਈ ਨਸਖਿਾਈ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਨਜਵੇਂ 
ਨਕ ਨਕਸੇ ਅੰਿਹੇ  ਨਵਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਨਧਸਾਂ ਨਦਖਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨਮਰਗੀ ਵਾਿੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਾ ਜਦੋਂ ਉਸਿ ੰ  ਦਰੌਾ ਪ ੈਨਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

[ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ਭੌਨਤਕ ਪਨਰਸਰ ਨਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸਧੋਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਨਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ 
ਨਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਨਵਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਿੰਦ ਿੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵ ੇਜਦੋਂ ਸੋਧ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ 
ਿਾਮ] ਿਈ ਅਣਉਨਚਤ ਮਸੁ਼ਕਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਿੱਕ ਵਾਜਬ ਸੋਧ ਇਿੱਕ ਅਪਾਹਜ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਰਨਹਣ ਿਈ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ 

ਹਾਊਨਸੰਗ ਯ ਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਿੇ ਨਹਿੱਸੇ ਨਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਨਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਿੀ ਹ।ੈ  
 

ਇਿੱਕ ਵਾਜਬ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਸੋਧ ਦੀ ਬਿੇਤੀ ਕਰਿ ਿਈ, [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਿਾਮ, ਫ਼ੋਿ ਿੰਬਰ, ਅਤੇ 

ਈਮੇਿ ਪਤਾ ਨਜਸ ਿ ੰ  ਵਾਜਬ ਨਰਹਾਇਸ਼/ਸਧੋਣ ਿਈ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ] ਿਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਿਤੀ 'ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰਿ ਿਈ, [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਿ ੰ  ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਿਈ ਇਿਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕ LAD ਦੁਆਰਾ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਿੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਧ 

ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਿੰਦ ਿੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਿਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਬੇਿਤੀ ਿਾਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਬੇਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਗੁਪਤ ਰਿੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕਿ ੰ ਿ ਦਆੁਰਾ ਖੁਿਾਸਾ ਕਰਿ ਦੀ ਿੋੜ ਿਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
  

[ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਿਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫਸੈਿਾ ਿਵਗੇਾ ਅਤੇ ਨਿਖਤੀ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸੈਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ [ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਾਮ] ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਧੋ ਦੀ ਮਿਜ਼ ਰੀ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਿ ਦੀ 
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗ ੇਜੋ ਤਹੁਾਿ ੰ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵ।ੇ   

 

ਇਸ ਿੀਤੀ ਦੇ ਤਨਹਤ ਨਕਸੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਧੋ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਜਾਂ ਇਸ ਿੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਿ ਜਾਂ LAD ਦੇ ਅਧੀਿ ਆਪਣ ੇ

ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਿਈ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਬਦਿਾ ਿਹੀਂ ਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਧੀਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

 ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜੋ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਧ ਿਈ ਬੇਿਤੀ ਿ ੰ  ਗੈਰਕਾਿ ੰ ਿੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 

ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨਡਵੀਜ਼ਿ ਔਿ ਨਸਵਿ ਰਾਈਟਸ ਿਾਿ www.NJCivilRights.gov ਜਾਂ  
1-866-405-3050 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਊਨਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਿ ੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਦੇ 180 ਨਦਿਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨਡਵੀਜ਼ਿ ਔਿ ਨਸਵਿ ਰਾਈਟਸ ਕੋਿ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ  

http://www.njcivilrights.gov/

