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مزید جاننے یا شکایت درج کروانے کے لئے NJCivilRights.gov پر جائیں یا NJDCR4U.1.833 پر کال کریں

وہ باتیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہئیں 

ےعیرذ زئاج ےک ندمآ یلاو ےنوہ لامعتسا ےئل ےک ےنید ہیارک ںیم شئاہر (LAD) نوناق اک یسرج وین فالخ ےک قیرفت 
۔ےہ اتید رارق ہعونمم وک یناسارہ و قیرفت رپ داینب یک جائز آمدن کے ذرائع میں وفاقی، ریاستی یا مقامی کرائے میں 

امداد کے پروگراموں سے فراہم کردہ واؤچرز اور سبسڈیز، بشمول سیکشن 8 رہائش منتخب کرنے کے واؤچرز، کووڈ-
19 کرائے میں امداد کے ہنگامی پروگرام (CVERAP) سے حاصل کردہ کرائے کی امداد، کرائے میں معاونت کا ریاستی 

پروگرام (SRAP) اور کرائے میں عارضی مدد (TRA) کے عالوہ جائز آمدن کے دیگر ذرائع بشمول بےروزگاری کے 
وظائف، بچوں کی سپورٹ، نان نفقہ اور اضافی سکیورٹی آمدن شامل ہے۔

ہلصوح اک پآ ای اتکس رک ںیہن راکنا ےس ےنید رپ ےئارک ےس ہجو سا وک پآ ناکم کلام یئوک ہک ےہ ہی بلطم اک سا 
 CVERAP ،SRAP ،TRA، 8 نشکیس پآ ہک اتکس رک ںیہن اپسپیا وفاقی، ریاستی یا مقامی کرائے میں امداد کے 
پروگراموں کی فراہم کردہ کسی سبسڈی یا واؤچر، یا بےروزگاری کے وظائف، بچوں کی سپورٹ، نان نفقہ اور اضافی 

سکیورٹی آمدن کے ذریعے اپنا کرایہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔  مثال کے طور پر کوئی مالک مکان یہ کہہ کر سیکشن 8 والے 
کرایہ دار کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ سیکشن 8 کے لئے درکار کاغذی کاروائی یا جانچ کروانے کے 

عمل سے نہیں گزرنا چاہتا۔

ےک ندمآ زئاج وج ںیرک ریہشت یک یٹرپارپ ےس ےقیرط ےسیا یسک ناگدننک مہارف شئاہر ہک ےہ ینوناق ریغ یھب ہی 
،ےرک رہاظ بصعت فالخ ےک ںوراد ہیارک ہنکمم رپ داینب یک ےعیرذ بشمول ایسے اشتہارات لگانا جو واؤچرز یا سبسڈیز 
قبول کرنے سے انکار کریں یا ان پر حد لگائیں۔ مثال کے طور پر اشتہارات LAD کی خالف ورزی کرتے ہیں جن میں 

بیان کیا جائے کہ "سیکشن 8 نہیں"، "معذرت، CVERAP نہیں"، "TRA قابل قبول نہیں" یا "یہ پراپرٹی سیکشن 8 کے لئے 
منظور شدہ نہیں"۔

 LAD اترک تعنامم یھب یک ںورصبت ای ےیور زیمآ یکمھد ای قیرفت ،یناسارہ رپ داینب یک ےعیرذ زئاج ےک ندمآ یک پآ
،ےہ اس میں آپ کی عمارت میں موجود دیگر کرایہ داروں کی جانب سے بھی ایسا رویہ شامل ہے۔ اگر آپ کا مالک مکان 

ایسی ہراسانی کا علم رکھتا ہو یا اسے علم ہونا چاہیے ہو، تو ضروری ہے کہ مالک مکان اسے روکنے کے لئے اقدامات 
کرے۔

اتکس ےل ںیہن ہلدب ےس ہجو سا ےس پآ ہدننک مہارف شئایر ای ناکم کلام کہ آپ نے آمدن کے جائز ذریعے سے ادائیگی 
کرنے کی کوشش کی یا LAD کے تحت کوئی دیگر حق استعمال کیا یا استعمال کرنے کی کوشش کی۔
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آپ کی آمدن کے جائز ذریعے کی بنیاد پر 
رہائش میں تعصب یا ہراسانی سے تحفظ
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