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જે બાબતો વિશે તમારે જાણવુ ંજોઈએ 

New Jersey નો ભેદભાિ સામેનો કાયદો (New Jersey Law Against Discrimination (LAD)) તમે ભાડાની 
ચકુિણી કરિા માટે ઉપયોગ કરો છે તેિી કાયદાકીય આિકના સ્ોતને આધારે આિાસનમા ંભેદભાિ અને પજિણીને 
પ્રવતબવંધત કરે છે. કાયદેસિની આવકના સ્તોતોમા,ં ફેડિલ, િાજય, અથવા સથાનનક ભાડા-સહાય કાય્યક્રમો સરહતની 
સબનસડી અથવા વાઉચસ્ય શામેલ છે, જેમા ંનવભાગ 8 આવાસની પસદંગીના વાઉચસ્ય, ભાડાનુ ંસહાય COVID-19 
ઇમર્જનસી િેનટલ સહાય કાય્યક્રમ (CVERAP), િાજય ભાડુ સહાય કાય્યક્રમ (SRAP), અને કામચલાઉ ભાડા સહાય (TRA); 
તેમજ કાયદેસિની આવકના અનય સ્ોત, જેમા ંબેિોજગાિી લાભો, બાળ સહાયતા, ગનુારહત અને પિૂક સિુક્ા આવકનો 
સમાવશે થાય છે.

તેનો અર્થ એ છે કે મકાનમાલિક તમને ભાડે આપિાનો ઇનકાર કરી શકશે નહીં અરિા ભાડે આપતા અટકાિશે નહીં 
કારણ કે તમે વિભાગ 8, CVERAP, SRAP, TRA, અથવા ફેડિલ, િાજય દ્ાિા પિૂી પાડવામા ંઆવતી કોઈ સબનસડી 
અથવા વાઉચિ સાથ ેતમાિા ભાડાનુ ંચકૂવણી કિવાની અથવા સથાનનક ભાડા સહાય કાય્યક્રમોની યોજના; અથવા 
બેિોજગાિી લાભો, ચાઇલડ સપોટ્ય , ગનુારહત અને પિૂક સિુક્ા આવક સાથ.ે  ઉદાહિણ તિીકે, મકાનમાલલક ભાડુઆતને 
નવભાગ 8 વાઉચિ સાથ ેભાડુ ંસવીકાિવાનો ઇનકાિ કિી શકશ ેનહીં એવુ ંકહીને કે તેઓ કાગળ પિની કાય્યવાહી કિવા 
અથવા નવભાગ 8 માટે જરૂિી નનિીક્ણમા ંજવાની કાય્યવાહી કિવા માગંતા નથી.

કાયદાકીય આિકના સ્ોતને આધારે સભંવિત ભાડુતો સામે ભેદભાિ રાખતી કોઈપણ રીતે વમિકતની જાહરેાત કરિી 
પણ ગહૃ પ્રદાતા માટે ગેરકાયદેસર છે, જેમા ંવાઉચસ્ય અથવા સબનસડી પિ સવીકાિવાનો ઇનકાિ અથવા કોઈ મયા્યદા 
વયકત કિવા માટેની જાહિેાતો પોસટ કિીને સામેલ છે. ઉદાહિણ તિીકે, એવી જાહિેાતો જેમા ં“નવભાગ 8 સવીકાય્ય નથી,” 
“માફ કિશો, કોઈ CVERAP સવીકાય્ય નથી,” “TRA સવીકૃત નથી,” અથવા “આ નમલકત 8 નવભાગ માટે માનય નથી” એ 
બધ ુLAD નુ ંઉલલઘંન કિે છે.

LAD, કાયદેસરની આિકના તમારા સ્ોતને આધારે પજિણી, ભેદભાિપણૂ્થ અરિા ધમકીભયા્થ િત્થન અરિા ટટપપણી પર 
પણ પ્રવતબધં મકેૂ છે, જેમા ંતમાિા મકાનના અનય ભાડઆૂતોનો સમાવશે થાય છે. જો કોઈપણ મકાનમાલલકને આ પ્રકાિની 
પજવણી નવશ ેજાણ થાય છે અથવા જાણ હોવી જોઈએ, તો મકાનમાલલકે તને ેિોકવા માટે પગલા ંભિવા જ જોઈએ.

કાયદેસિની આવકના સ્ોત સાથ ેચકૂવણી કિવાનો પ્રયાસ કિવા માટે અથવા LAD હઠેળ અનય કોઈપણ અનધકાિોનો 
ઉપયોગ કિવા અથવા ઉપયોગ કિવાનો પ્રયાસ કિવા બદલ તમાિી સામે મકાનમાલિક અરિા મકાન પ્રદાતા 
પ્રવતકાર કરી શકશે નહીં.
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કાયદેસરની આિકના તમારા સ્ોતના આધારે 
આિાસનમા ંભેદભાિ અરિા પજિણીરી સરંક્ષણ
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