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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) ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂ ੰਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 
ਜਿੱਚ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ ਰੈਂਟਲ ਸਜਿਯੋਗ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਜਾ ਂਿਾਊਚਰ ਿਾਮਲ ਿਨ, ਜਜਿਨਾ ਂਜਿੱਚ 
ਸੈਕਿਨ 8 ਦੇ ਆਿਾਸ ਚੋਣ ਿਾਊਚਰਾ,ਂ ਕੋਜਿਡ-19 ਆਪਾਤਕਾਲ ਰੈਂਟਲ ਸਜਿਯੋਗ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (ਸੀਿੀਈਆਰਏਪੀ), ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਂਟਲ ਸਜਿਯੋਗ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ (ਐਸਆਰਏਪੀ), ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੈਂਟਲ ਸਜਿਯੋਗ (ਟੀਆਰਏ) ਿਲੋਂ  ਪ੍ਾਪਤ ਜਕਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸਜਿਯੋਗ; ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੋ਼ਿਗਾਰੀ ਲਾਭ, 
ਬੱਚ ੇਲਈ ਸਜਿਯੋਗ, ਗੁ਼ਿਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਆਮਦਨੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਿੋਰ ਸਰੋਤ ਿਾਮਲ ਿਨ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿ ਿ ੈਜਕ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਿਾਨੂ ੰਘਰ ਜਕਰਾਏ ‘ਤ ੇਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾ ਂਤੁਿਾਨੂ ੰਜਕਰਾਏ ‘ਤ ੇਘਰ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਿਾਡੀ ਸੈਕਿਨ 8, ਸੀਿੀਈਆਰਏਪੀ, ਐਸਆਰਏਪੀ, ਟੀਆਰਏ, ਜਾ ਂਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ ਜਕਰਾਏ ਦੁਆਰਾ 
ਸਜਿਯੋਗੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਜਾ ਂਿਾਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ; ਜਾ ਂਬੇਰੋ਼ਿਗਾਰੀ ਲਾਭਾ,ਂ ਬੱਚ ੇਲਈ ਸਜਿਯੋਗ, ਗੁ਼ਿਾਰਾ 
ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਜਿਆ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ।  ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ 
ਮਾਲਕ ਸੈਕਿਨ 8 ਦੇ ਿਾਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਜਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂ ੰਕੀਤ ੇਗਏ ਇਨਕਾਰ ਨੂ ੰਇਿ ਕਜਿ ਕੇ ਉਜਚਤ ਨਿੀਂ ਠਜਿਰਾ ਸਕਦਾ ਜਕ ਉਿ 
ਕਾਗ਼ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਸੈਕਿਨ 8 ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰਦੇ।

ਘਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ ਿੋ ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਜਵੱਿੀ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਿੱਚ ਜਿਜਗਆਪਨਾਂ ਨੂ ੰਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ ਿ ੈਜ ੋ
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਿੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਜਾ ਂਿਾਊਚਰਾ ਂਜਾ ਂਮਾਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਂਉੱਤ ੇਕੋਈ ਬੰਦਿ ਸਪਿਟ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, 
ਜਜਿੜ ੇਜਿਜਗਆਪਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਜਕ “ਸੈਕਿਨ 8 ਲਾਗ ੂਨਿੀਂ,” “ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੀਿੀਈਆਰਏਪੀ ਲਾਗ ੂਨਿੀਂ,” “ਟੀਆਰਏ ਸਿੀਕਾਰ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,” ਜਾ ਂ“ਇਿ ਸੰਪੱਤੀ ਸੈਕਿਨ 8 ਲਈ ਮਨ਼ਿੂਰ ਨਿੀਂ ਿ”ੈ ਐਲਏਡੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਐਲਏਡੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੱਿਪਾਤੀ, ਿਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਵੀ 
ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਿੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਜਬਲਜਡੰਗ ਜਿੱਚ ਿੋਰ ਜਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਿਲੋਂ  ਅਜਜਿਾ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ ਿੈ। ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਅਜਜਿੀ ਜਕਸੇ 
ਪਰੇਿਾਨੀ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਿ ੈਜਾ ਂਪਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਇਸ ਨੂ ੰਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਼ਿਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਾ ਂਘਰ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਿਾਡ ੇਿਲੋਂ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਿਿ ਕਰਨ ਜਾ ਂਐਲਏਡੀ ਦੇ ਤਜਿਤ 
ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰਿਰਤਣ ਜਾ ਂਿਰਤਣ ਦੀ ਕੋਜਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡ ੇਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
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ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਰਤੋ ਦ ੇਆਧਾਰ ਉੱਤ ੇਘਰ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵਚੱ ਭਦੇਭਾਵ ਿਾ ਂਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਤੋਂ ਸਰੁਜੱਿਆ
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