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ਅੱਗੇ ਦ ੱਤੀ ਮਾਡਲ ਦਡਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨ ੂੰ ਦਨਊ ਜਰਸੀ  ੇ ਦਡਵੀਜ਼ਨ ਔਨ ਦਸਵਲ ਰਾਈਟਸ (DCR) ਵੱਲੋਂ  ਫੇਅਰ ਚਾਾਂਸ ਇਨ ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਐਕਟ, N.J.S.A. 

46:8-52 ਤੋਂ 64 ਤੱਕ, (FCHA) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ  ੇ ਦਨਯਮ, N.J.A.C. 13:5 ਦਵੱਚ ਦਨਰਧਾਰਤ ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਸੁਰੱਦਿਆ ਨ ੂੰ  ਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਦਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਡਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨ ੂੰ ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾਵਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਦਤਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। 

 

ਮਾਡਲ ਡਡਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ: 

 

ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਐਕਟ ਦਵੱਚ ਦਨਊ ਜਰਸੀ  ੇ ਫੇਅਰ ਚਾਾਂਸ, N.J.S.A. 46:8-52 ਤੋਂ 64 (FCHA) ਤੱਕ, ਇੱਕ ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਵੱਚ 

ਦਕਸ ੇਦਵਅਕਤੀ  ੇ ਅਪ੍ਰਾਦਧਕ ਇਦਤਹਾਸ 'ਤੇ ਦਵਚਾਰ ਕਰਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਾ ਹੈ ਦਕ ਕੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪ੍ਸੇ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅ  ਘਰ ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ  ੇਣਾ ਹੈ। 

 

ਦਰਹਾਇਸ਼  ੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਾਂ, ਦਸਰਫ਼ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਇਹ ਦਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ ਦਕ ਕੀ ਦਕਸ ੇਦਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ ਸੂੰਘੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਮੇਥਾਮਫਟੇਾਮਾਈਨ  ੇ ਦਨਰਮਾਣ ਜਾਾਂ ਉਤਪ੍ਾ ਨ ਲਈ  ੋਸ਼ੀ ਸਮਦਿਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਦਰਹਾਇਸ਼, ਜਾਾਂ ਕੀ ਦਕਸ ੇਦਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ ਰਾਜ  ੇ 

ਸੈਕਸ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਰਦਜਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ੇ ਤਦਹਤ ਜੀਵਨ ਭਰ  ੀ ਰਦਜਸਟਰ ੇਸ਼ਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਦਬਨੈਕਾਰ ਜਾਾਂ ਦਕਸ ੇਹਰੋ ਦਵਅਕਤੀ 

ਜਾਾਂ ਸੂੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦਬਨੈਕਾਰ  ੇ ਅਪ੍ਰਾਦਧਕ ਇਦਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਕਸ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਦਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਦਬਨੈਕਾਰ  ੇ ਅਪ੍ਰਾਦਧਕ ਇਦਤਹਾਸ 

ਬਾਰੇ ਦਕਸ ੇਵੀ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ  ੇ ਦਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤ ੇਜ ੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਰਹਾਇਸ਼ ੀ ਦਕਸ ੇਸ਼ਰਤ  ੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ੀ।  

 

ਦਰਹਾਇਸ਼  ੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅ , [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] FCHA ਅਤ ੇਇਸ ੇ ਨਾਲ   ੇਦਨਯਮਾਾਂ  ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ 

ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ  ੇਣਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਦਬਨੈਕਾਰ   ੇਅਪ੍ਰਾਦਧਕ ਦਰਕਾਰਡ  ੀ ਸਮੀਦਿਆ ਅਤ ੇਦਵਚਾਰ ਕਰਨ  ਾ ਇਰਾ ਾ ਰੱਿ ਾ ਹੈ। 

 

[ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਡਕਸੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਿਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਡ ਿੱਚ, ਿੇਠਾਾਂ ਡਦਿੱਤੇ ਡਕਸੇ  ੀ ਅਪਰਾਡਿਕ ਡਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਜਾਾਂ ਡ ਚਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗਾ: 

(1) ਦਗਰਫਤਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ  ੋਸ਼ ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰਾਦਧਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ;  

(2) ਸਜ਼ਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਦਗਆ;  

(3) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਫ਼ੀ  ੁਆਰਾ ਦਮਟਾਏ ਗਏ  ੋਸ਼;  

(4) ਿਾਲੀ ਅਤ ੇਕਨ ੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ  ੋਸ਼;  

(5) ਅਪ੍ਰਾਧ  ੇ ਸ਼ਰੁ ਆਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ; ਅਤ ੇ 

(6) ਉਹ ਦਰਕਾਰਡ ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦ ੱਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। 

 

[ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਡਕਸੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਰਾਡਿਕ ਡਰਕਾਰਡ 'ਤ ੇਡ ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ:  

• ਕਤਲ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਜਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਅਗਵਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਮਨੁੱਿੀ ਤਸਕਰੀ, ਦਜਨਸੀ ਹਮਲੇ, N.J.S.2C:24-4(b)(3)  ੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਕ ੇਦਕਸੇ ਬੱਚ ੇ

 ੀ ਭਲਾਈ ਨ ੂੰ ਿਤਰੇ ਦਵੱਚ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ  ੋਸ਼ੀ ਠਦਹਰਾਏ ਜਾਣ  ੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ; 

• ਦਕਸੇ ਅਦਜਹੇ ਅਪ੍ਰਾਧ ਲਈ  ੋਸ਼ੀ ਠਦਹਰਾਏ ਜਾਣ  ੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਜਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਾਜ  ੇ ਸੈਕਸ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਰਦਜਸਟਰ ੇਸ਼ਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ; 

• ਦਪ੍ਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਾਂ   ੇਅੂੰ ਰ ਦਕਸ ੇਵੀ ਪ੍ਦਹਲੀ ਦਡਗਰੀ  ੇ  ੋਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰਾਧ, ਜਾਾਂ ਉਸ ਅਪ੍ਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ ਤੋਂ ਦਰਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ; 

• ਦਪ੍ਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਾਂ   ੇਅੂੰ ਰ ਦਕਸ ੇਵੀ   ਜੀ ਜਾਾਂ ਤੀਜੇ ਦਡਗਰੀ  ੇ  ੋਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰਾਧ, ਜਾਾਂ ਉਸ ਅਪ੍ਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ ਤੋਂ ਦਰਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ; ਜਾਾਂ 

• ਦਪ੍ਛਲੇ 1 ਸਾਲ  ੇ ਅੂੰ ਰ ਦਕਸ ੇਵੀ ਚਥੌੀ ਦਡਗਰੀ  ੇ  ਸੋ਼ੀ ਅਪ੍ਰਾਧ, ਜਾਾਂ ਉਸ ਅਪ੍ਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ ਤੋਂ ਦਰਹਾਈ ਹੋਈ। 

 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਲਾਗ  ਕਨ ੂੰਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇ 

https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/division-on-civil-rights-home/fcha/ ‘ਤੇ ਸਰੋਤਾਾਂ  ਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ। 

https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/division-on-civil-rights-home/fcha/


[ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਤੁਹਾਡੇ ਅਪ੍ਰਾਦਧਕ ਦਰਕਾਰਡ  ੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ ਦਸਰਫ਼ ਤਾਾਂ ਹੀ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈ ਸਕ ਾ ਹੈ, ਜੇ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ  ਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰ ਾਤਾ], 

ਸਬ ਤ  ੀ ਪ੍ਰਮੱੁਿਤਾ  ੁਆਰਾ, ਇਹ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਾ ਹੈ ਦਕ ਵਾਪ੍ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ, ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਵਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਦਹੱਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।  

 

ਜੇ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਦਕਸ ੇਦਵਕਰੇਤਾ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਵਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ  ੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ  ੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪ੍ਰਾਦਧਕ ਦਰਕਾਰਡ  ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

ਕਰ ਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਇਸ ਲਈ ਉਦਚਤ ਕ ਮ ਚੁਕੱੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਦਨਸ਼ਦਚਤ ਕਰੋ ਦਕ ਦਵਕਰੇਤਾ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਵਅਕਤੀ/ਹਸਤੀ FCHA 

 ੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਦਨਯਮਾਾਂ  ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰਾਦਧਕ ਦਰਕਾਰਡ  ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੀ ਹੈ। ਿਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ, ਜੇ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਦਕਸ ੇਦਵਕਰੇਤਾ ਜਾਾਂ 

ਬਾਹਰੀ ਦਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਇਕਾਈ  ੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪ੍ਰਾਦਧਕ ਇਦਤਹਾਸ  ੀ ਜਾਾਂਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਾ ਹੈ ਜੋ FCHA  ੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂ ੀ ਹੈ ਦਜਸ 

ਦਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਜਹਾ ਦਰਕਾਰਡ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਾ ਹੈ ਦਜਸ ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨ ੂੰ FCHA  ੇ ਅਧੀਨ ਮੂੰਦਨਆ ਜਾਾਂ ਾ ਹੈ, [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ 

ਨਾਮ] ਵੱਲੋਂ  ਇਹ ਦ ਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਕਰਾਏ ਾਰੀ ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾ ਸੀ।     

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਡਿਕ ਇਡਤਿਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੂੰ  ਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਿੀਨ ਿ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਇਿ ਡਨਰਿਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ [ਿਾਊਡਸੂੰਗ 

ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ]  ਿੱਲੋਂ  ਡਨਰਭਰ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਿਕਾਰ ਿ।ੈ  

 

ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਇਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਦਸ (10) ਡਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਡਕਸ ੇ ੀ ਅਪਰਾਡਿਕ ਡਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ, ਅਤੇ ਡਕਸ ੇ ੀ ਘਟੀਆ ਤਿੱਥਾਾਂ 

ਜਾਾਂ ਿਾਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਿਿੱਕ ਿੈ, ਡਜਸ ਡ ਿੱਚ ਅਪਰਾਡਿਕ ਅਪਰਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਡੇ ਮੜੁ  ਸਬੇੇ ਅਤੇ ਚੂੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿ ੈਪਰ 

ਇਸ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਡਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਤ ਡਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਡਿਕ ਡਰਕਾਰਡ ਦੇ ਪਡਿਲ ਆਾਂ ਡ ਿੱਚ ਕਮੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਣ  ਾਲੇ ਸਬ ਤ 

ਜਾਾਂ [ਿਾਊਡਸੂੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ] ਨ ੂੰ ਮੁੜ  ਸੇਬੇ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਸਬ ਤ  ੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿ ੋਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ FCHA ਅਿੀਨ 

ਡ ਚਾਡਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 

[ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵੱਚ  ੱਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ  ੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ FCHA  ੀ ਉਲੂੰਘਣਾ 

ਹੋ ਸਕ ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਿੈ ਡਕ [ਿਾਊਡਸੂੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ] ਦੇ ਡਕਸੇ  ੀ ਮਾਲਕ, ਏਜੂੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਡਡਜ਼ਾਈਨੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜਾਾਂ ਡ ਿੱਚੋਂ ਡਕਸੇ ਦੀ  ੀ 

ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਸ ਲ ਰਾਈਟਸ ਨ ੂੰ www.NJCivilRights.gov 1-866-405-3050) 'ਤੇ ਡਨਊ ਜਰਸੀ ਡਡ ੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਿੋ। ਕਦਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱ੍ਿਪ੍ਾਤੀ ਆਚਰਣ  ੇ 180 ਦ ਨਾਾਂ  ੇ ਅੂੰ ਰ DCR ਕੋਲ ਦਸ਼ਕਾਇਤ  ਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਕਾਇਤ  ਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ 

FCHA  ੇ ਅਧੀਨ ਆਪ੍ਣੇ ਅਦਧਕਾਰਾਾਂ  ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ  ੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬ ਲਾ ਲੈਣ  ੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

DCR ਕੋਲ https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html ‘ਤੇ, ਜਾਾਂ DCR  ੇ ਦਕਸ ੇਵੀ ਚਾਰ ਿੇਤਰੀ  ਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਵਿ ੇਦਪ੍ੱਕਅੱਪ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ 

ਫੇਅਰ ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਤਥੱ ਸ਼ੀਟਾਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।  

 

31 Clinton Street, 3rd Floor 

Newark, NJ 07102 

 

1601 Atlantic Avenue, 6th Fl. 

Atlantic City, NJ 08401 
 

5 Executive Campus 

Suite 107, Bldg. 5 

Cherry Hill, NJ 08002 
 

140 East Front Street, 6th Floor 

Trenton, NJ 08625 
 

_______________________________________ __________________ 

ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪ੍ਰ ਾਨਕ  ੇ ਹਸਤਾਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ 

 

 

_______________________________________ __________________ 

ਸੂੰਭਾਵੀ ਦਕਰਾਏ ਾਰ  ੇ ਹਸਤਾਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ 

https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html

