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જે બાબતો વિશે તમારે જાણવુ ંજોઈએ 

New Jersey લો અગેસ્ટ ડિસ્સરિવમનેશન (LAD) આિાસમા ંવાસતવવક અથવા કવથત પણે જાવત, ધમ્મ, િાષ્ટ્રીય મળૂ, લલંગ, 
જાતીય અલિગમ, લલંગ ઓળખ અથવા અલિવયક્ત, અપગંતા અને કાયદેસિની આવકના સ્ોત પિ આધારિત અનય સિુલષિત 
કિાયેલ લાષિલણકતાઓ પિ આધારિત િેદિાવન ેપ્રવતબવંધત કિે છે. પ્રવતબધં સથાવિ વમલકતના દલાલો, મકાન પ્રદાતાઓ 
અને અનયને લાગ ુપડે છે. તેનો અથ્મ એ છે કે, ઉદાહિણ તિરીકે, લીઝડ એજનટ કોઈ વયક્તન ેએપાટ્મમેનટ િાડે આપવાનો 
ઇનકાિ કિરી શકતો નથી કાિણ કે તેણી મકુસલમ છે, અને કોઈ વવશષે પડોશમા ંઅશ્તે પરિવાિને સલૂિ બતાવવા માટે દલાલ 
ઇનકાિ કિરી શકે નહીં.

આિાસ પ્રદાતાઓ ભાડતૂના “કાયદેસરની આિકના સ્ોત” ના આધારે સભંવિત ભાડતૂને ભાિે આપિાનો ઇનકાર કરી શકશે 
નહીં— જેમા ંસઘંીય, િાજય અથવા સથાવનક િાડા સહાય કાય્મક્રમો દ્ાિા આપવામા ંઆવતા વાઉિસ્મ અને સબવસડરી તેમજ 
બેિોજગાિરીના લાિો, બાળ સહાય, ગનુારહત અને પિૂક સિુષિા આવક સરહત કાયદેસિની આવકના અનય સ્ોતો શામેલ છે. 
તેનો અથ્મ એ છે કે મકાનમાલલક કોઈપણન ેિાડે આપવાનો ઇનકાિ કિરી શકતો નથી એ કાિણ માટે કે તેઓ વવિાગ 8 વાઉિિ, 
િાજય િાડા સહાય કાય્મક્રમ (State Rental Assistance Program) SRAP અથવા કામિલાઉ િાડા સહાય (temporary rental 
assistance) TRA સાથ ેચકૂવણી કિવાની યોજના ધિાવ ેછે. આવી કોઈપણ િેદિાવ અથવા મયા્મદાની જાહિેાત કિવી પણ 
ગેિકાનનૂી છે (દા.ત., “કલમ 8 સવીકૃત નથી”).

LAD આિાસમા ંપિૂ્વગ્રહ આધાડરત પજિણીને પ્રવતબવંધત કરે છે. જો િાડતૂન ેપવૂ્મગ્રહ આધારિત પજવણી કિવામા ંઆવ ેછે 
જે પ્રવતકળૂ વાતાવિણ બનાવ ેછે, તો આવાસ પ્રદાતાએ તેન ેિોકવા માટે વાજબી પગલા ંિિવા જ જોઇએ જો તેઓ જાણતા 
હોય અથવા તેઓ જાણતા હોત. જેમા ંઅનય િાડતૂો અને આવાસ પ્રદાતાના એજનટો અથવા કમ્મિાિરીઓ દ્ાિા થતી પજવણીનો 
સમાવશે થાય છે. “ક્વડ પ્રો ્વો” જાતીય સતામણી - ઉદાહિણ તિરીકે, જેમા ંલબલ્ડિંગ મેનેજિ સમાિકામ કિવાની શિતે 
જાવતય સબંધં બાધંવા અથવા જાતીય તિફેણની માગં કિે છે - ત ેપણ પ્રવતબવંધત છે.

આિાસ પ્રદાતાઓએ વિકલાગં ભાડતૂોને વયાજબી રીતે સમાિિા આિશયક છે. ઉદાહિણ તિરીકે, જો કોઈ વવકલાગં િાડુઆત 
એવુ ંદશા્મવ ેછે કે િાવનાતમક સહાયતા માટે પ્રાણી િાખવા આવશયક છે, તો તેમન ેિહવેા માટે અને આનદં માણવાની સમાન 
તક આપવી જરૂિરી છે, તો હાઉવસંગ પ્રદાતાએ િાવનાતમક સમથ્મન માટે પ્રાણીન ેપિવાનગી આપવી જ જોઇએ, જો તેઓની 
નીવત “કોઈ પાળત ુપ્રાણી િાખવા નહીં” હોય તો પણ, વસવાય કે તેઓ એવુ ંદશા્મવી શકે કે આવુ ંકિવાથી ત ેઅયોગય બોજ બનશ.ે

આિાસ પ્રદાતાઓ અથિા દલાલો કોઈપણ વયક્ત સામે એલએડરી હઠેળ સિુલષિત કિાયેલ તેમના અવધકાિોનો ઉપયોગ કિવા 
અથવા ઉપયોગ કિવાનો પ્રયાસ કિવા માટે પ્રવતકાિ કિરી શકતા નથી.

1

2

3

4

5

આિાસમા ંભેદભાિ અને પિૂ્વગ્રહ 
આધાડરત પજિણી સામે રક્ષણ


