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ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਂਕੋਈ ਜਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, NJCivilRights.gov 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾ ਂ1.833.NJDCR4U 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ

ਗਲੱਾ ਂਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਿਾਣਕਾਰੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

ਜਨਊ ਿਰਸੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਜਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੰੂਨ (ਐਲਏਡੀ) ਘਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂ ੰਰੋਕਦਾ ਹ ੈਜ ੋਦੂਜੀਆ ਂਸੁਰੱਜਿਅਤ ਜਿਿੇਿਤਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਿਾਸਤਜਿਕ ਜਾ ਂਮਜਿਸੂਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰਾਿਟਰੀ ਮੂਲ, ਜਲੰਗ, ਜਜਨਸੀ ਰੂਪਾਂਤਰ, ਜਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾ ਂਲਜਿ਼ਿ,ੇ ਅਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨੀ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤ ੇਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਾਬੰਦੀ ਰੀਅਲਟਰਾਂ, ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਜਲਆ,ਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗ ੂਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਿ ੈਜਕ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਕਸੇ ਔਰਤ ਨੂ ੰਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਕਰਾਏ 'ਤ ੇਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ੍ਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਉਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿ,ੈ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਜਕਸੇ ਜਿਿੇਿ ਗੁਆਂਢ ਜਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਜਰਿਾਰ ਨੂ ੰਜਲਸਜਟੰਗ ਜਦਿਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਘਰਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਜਕਸੇ ਭਜਵੱਿੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ “ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ” ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਜਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ 
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ—ਜਜਸ ਜਿੱਚ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ ਜਕਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸਜਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਿਾਊਚਰਾ ਂਅਤੇ ਮਾਲੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੋ਼ਿਗਾਰੀ ਲਾਭ, ਬੱਚ ੇਲਈ ਸਿਾਇਤਾ, ਗੁ਼ਿਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਆਮਦਨੀ ਜਜਿ ੇਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਿੋਰ ਸਰੋਤ 
ਿਾਮਲ ਿਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿ ੈਜਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰਜਕਰਾਏ 'ਤ ੇਘਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਉਿਨਾ ਂ
ਦੀ ਸੈਕਿਨ 8 ਿਾਊਚਰ, ਐਸਆਰਏਪੀ (ਸਟੇਟ ਰੈਂਟਲ ਸਜਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ), ਜਾ ਂਟੀਆਰਏ (ਅਸਥਾਈ ਰੈਂਟਲ ਸਜਿਯੋਗ) ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਿੈ। ਅਜਜਿੇ ਜਕਸੇ ਭੇਦਭਾਿ ਜਾ ਂਬੰਦਿ ਦੀ ਮਿਿੂਰੀ ਕਰਨਾ ਿੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਿ ੈ(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, “ਸੈਕਿਨ 8 ਸਿੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ”)।

ਐਲਏਡੀ ਘਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਪੱਿਪਾਤ-ਆਧਾਜਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂ ੰਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਜਕਸੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂ ੰਪੱਿਪਾਤ-ਆਧਾਜਰਤ ਪਰੇਿਾਨੀ ਦਾ ਜਿਕਾਰ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਜਜਸ ਕਰਕੇ ਿੈਰੀ ਮਾਿੌਲ ਪੈਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਘਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਲਾ਼ਿਮੀ ਿ ੈਜਕ ਉਿ ਇਸ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ 
ਜ ੇਉਿਨਾ ਂਨੂ ੰਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਚ ਦੂਜੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾ ਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਪਰੇਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਮਲ ਿੈ। “ਕੋਈ ਚੀ਼ਿ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜੀ ਚੀ਼ਿ ਮੰਗਣੀ (Quid pro quo)” ਜਲੰਗਕ ਪਰੇਿਾਨੀ-- 
ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਜਜਸ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਮਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਤ ਿਜੋਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਜਾ ਂਜਲੰਗਕ ਜਿਤਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਿ-ੈ ਦੀ ਿੀ ਮਨਾਿੀ 
ਿੈ।

ਘਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆ ਂਨੂ ੰਅਪੰਗ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂ ੰਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਜ ੇਕੋਈ ਅਪੰਗ ਜਕਰਾਏਦਾਰ 
ਜਦਿਾਉਂਦਾ ਿ ੈਜਕ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜਾਨਿਰ ਰੱਿਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਿ ੈਤਾ ਂਜ ੋਉਿਨਾ ਂਨੂ ੰਘਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ਼ਿਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ 
ਜਦੱਤਾ ਜਾਿ,ੇ ਤਾ ਂਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੂ ੰਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਜਾਨਿਰ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਼ਿਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ,ੈ ਭਾਿੇਂ ਜ ੇਉਿਨਾ ਂਦੀ 
“ਪਾਲਤੁ ਜਾਨਿਰ ਨਿੀਂ” ਨੀਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿ,ੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਿ ਜਦਿਾ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ ਜਕ ਅਜਜਿਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਨੁਜਚਤ ਬੋਝ ਿੋਿੇਗਾ।

ਘਰ ਪ੍ਦਾਤਾ ਅਤ ੇਰੀਅਲਟਰ ਐਲਏਡੀ ਦੇ ਤਜਹਤ ਜਕਸ ੇਜਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰਵਰਤਣ ਜਾ ਂਿਰਤਣ ਦੀ ਕੋਜਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਨਾ ਂਤੋਂ 
ਬਦਲਾ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
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ਘਰ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਜਵਚੱ ਭਦੇਭਾਵ ਅਤੇ  
ਪਿੱਪਾਤ-ਆਧਾਜਰਤ ਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਦ ੇਜਿਲਾਫ਼ ਸਰੁਜੱਿਆ


