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ਅੱਗੇ ਦ ੱਤੀ ਵਾਪਸੀ (ਦਵਡ੍ਰਾਵਲ)  ੇ ਮਾਡ੍ਲ ਨੋਦਿਸ ਨ ੂੰ ਦਨਊ ਜਰਸੀ  ੇ ਦਡ੍ਵੀਜ਼ਨ ਔਨ ਦਸਵਲ ਰਾਈਿਸ (DCR) ਵੱਲੋਂ  ਫੇਅਰ ਚਾਾਂਸ ਇਨ ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਐਕਿ, 

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 ਮਾਡ੍ਲ ਨੋਦਿਸ ਨ ੂੰ ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਤਾਵਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਦਤਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। 

 

ਵਾਪਸੀ (ਵਵਡ੍ਰਾਵਲ) ਦਾ ਮਾਡ੍ਲ ਨੋਵਿਸ: 

 

ਇਹ ਨੋਦਿਸ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇਹ ਸ ਦਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਦਕ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਨੇ ਅੱਗ ੇਦ ੱਤੇ ਿਾਸ ਅਪਰਾਦਧਕ  ੋਸੀ ਠਦਹਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 

[ਸੂੰਭਾਵੀ ਦਕਰਾਏ ਾਰ  ਾ ਨਾਮ] ਨ ੂੰ ਦਰਹਾਇਸ  ੀ ਆਪਣੀ ਸਰਤੀਆ ਪੇਸਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

[ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਨੇ ਹੇਠਾਾਂ ਦ ੱਤੇ ਕਾਰਕਾਾਂ  ੇ ਮੱ ੇਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡ੍ੀ ਅਰਜ਼ੀ  ਾ ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

(a) ਅਪਰਾਧ(ਧਾਾਂ)  ੀ ਪਰਦਕਰਤੀ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰਤਾ 

(b) ਅਪਰਾਧ(ਧਾਾਂ)  ੇ ਸਮੇਂ ਦਬਨੈਕਾਰ  ੀ ਉਮਰ; 

(c) ਅਪਰਾਧ ਹਾਲ ਹੀ ਦਵੱਚ ਕ ੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ; 

(d) ਅਪਰਾਧ(ਧਾਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਅ  ਦਬਨੈਕਾਰ ਵਲੱੋਂ  ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; 

(e) ਜੇ ਭਦਵੱਿ ਦਵੱਚ ਅਪਰਾਧ(ਧਾਾਂ)  ੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰ ਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ   ਜੇ ਦਕਰਾਏ ਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਾਇ ਾ   ੀ ਸੁਰਦੱਿਆ ਨ ੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ 

ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ 

(f) ਕੀ ਅਪਰਾਧ(ਧਾਾਂ) ਉਸ ਜਾਇ ਾ  'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਦਧਤ ਸੀ, ਦਜਸ ਨ ੂੰ ਦਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਲਆ ਸੀ  

[ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਨੇ ਦਸਿੱਾ ਕੱਦਿਆ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡੇ੍ ਲਈ ਦਰਹਾਇਸ  ੀ ਸਰਤੀਆ ਪੇਸਕਸ ਨ ੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ, ਜਾਇਜ਼ 

ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਵਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਦਹੱਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਿਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ [ਸਰਤਾਾਂ  ੀ ਪਸੇਕਸ ਨ ੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਾਂ ਪਰਤੀਕ ਲ ਦਰਹਾਇਸੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ  ੇ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਕਾਰਨਾਾਂ  ੀ ਦਵਸੇਸਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰੋ]:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ਇਸ ਨੋਵਿਸ ਨ ੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਹ (30) ਵਦਨਾਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਵਕ [ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ] ਉਸ 

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰੇ ਵਜਸ ਦ ੇਤਵਹਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਲਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਖਾਸ ਅਪਰਾਵਿਕ ਵਰਕਾਰਡ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

[ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ] ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ (10) ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਮਫ਼ੁਤ ਵਵੱਚ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਗੇਾ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਅਪਰਾਵਿਕ ਵਰਕਾਰਡ੍ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪਵਹਲ  ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤ ੇਸਿੀਕਤਾ 'ਤੇ ਵਵਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, 

ਵਜਸ ਨ ੂੰ FCHA ਦ ੇਅਿੀਨ ਵਵਚਾਵਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਵੀ ਘਿੀਆ ਤੱਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦ ੇਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਚੱ 

ਅਪਰਾਵਿਕ ਅਪਰਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਮੁੜ ਵਸਬੇੇ ਅਤੇ ਚੂੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। 



 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਤੁਹਾਡੇ੍ ਅਪਰਾਦਧਕ ਦਰਕਾਰਡ੍  ੇ ਪਦਹਲ ਆਾਂ  ੇ ਅੂੰ ਰ ਕਮੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਪਰ ਰਦਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬ ਤ ਨ ੂੰ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰ ੇ ਹੋ, ਦਜਸਨ ੂੰ ਦਕ FCHA ਅਧੀਨ ਮੂੰਦਨਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਘਿੱ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਾਂ  ੇ ਸਬ ਤ, [ਹਾਊਦਸੂੰਗ  ਾ ਨਾਮ 

ਪਰ ਾਤਾ] ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਸਮੀਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬ ਤ  ੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਦਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ 30 ਦ ਨਾਾਂ  ੇ 

ਅੂੰ ਰ ਪੁਨਰ ਦਵਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅ  ਇਕੱ ਦਨਰਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।  

 

ਜੇ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਦਕਸੇ ਦਵਕਰੇਤਾ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਵਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ  ੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ  ੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪਰਾਦਧਕ ਦਰਕਾਰਡ੍  ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਇਸ ਲਈ ਉਦਚਤ ਕ ਮ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱੁਕੇ ਸਨ ਦਕ ਦਵਕਰੇਤਾ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਵਅਕਤੀ/ਹਸਤੀ 

ਕਾਰਜ ਦਨਯਮਾਾਂ  ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਦਧਕ ਦਰਕਾਰਡ੍  ੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਦਕਸੇ ਦਵਕਰੇਤਾ ਜਾਾਂ 

ਬਾਹਰੀ ਦਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਇਕਾਈ  ੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਦਧਕ ਇਦਤਹਾਸ  ੀ ਜਾਾਂਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ  ੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਜਸ 

ਦਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਜਹਾ ਦਰਕਾਰਡ੍ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਦਜਸ ੀ ਐਕਿ ਅਧੀਨ ਮੂੰਨੇ ਜਾਣ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਾਂ [ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਵੱਲੋਂ  ਇਹ 

ਦ ਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡ੍ੀ ਦਕਰਾਏ ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾ ਸੀ। 

 

[ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਤਾ  ਾ ਨਾਮ] ਵਲੱੋਂ  ਇਸ ਸਿੇਿਮੈਂਿ ਦਵੱਚ  ੱਸੀ ਗਈ ਪਰਦਕਦਰਆ  ੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਈੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ FCHA 

 ੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕ ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਵਕ ]ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ] ਵਕਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਏਜੂੰਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਵਡ੍ਜਾਈਨੀ ਨੇ 

ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜਾਾਂ ਵਵਚੱੋਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਵਲ ਰਾਈਿਸ ਨ ੂੰ www.NJCivilRights.gov ਜਾਾਂ  

1-866-405-3050 'ਤੇ ਦਨਊ ਜਰਸੀ ਦਡ੍ਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ। ਕਦਿਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਪੱਿਪਾਤੀ ਆਚਰਣ  ੇ 180 ਦ ਨਾਾਂ  ੇ ਅੂੰ ਰ DCR 

ਕੋਲ ਦਸਕਾਇਤ  ਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਨਾਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ FCHA ਦ ੇਅਿੀਨ ਆਪਣੇ ਅਵਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸ ਬੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

DCR ਕਲੋ https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html‘ਤੇ, ਜਾਾਂ DCR  ੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਿੇਤਰੀ  ਫ਼ਤਰਾਾਂ ਦਵਿੇ ਦਪਕੱਅਪੱ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਈ ਫੇਅਰ ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਤਿੱ ਸੀਿਾਾਂ ਉਪਲਬਧ 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 
 

 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਲਾਗ  ਕਨ ੂੰਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ 
https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/division-on-civil-rights-home/fcha/ ‘ਤੇ ਸਰਤੋਾਾਂ  ਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ। 

 

_______________________________________ __________________ 

ਹਾਊਦਸੂੰਗ ਪਰ ਾਨਕ  ੇ ਹਸਤਾਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ 
 

 

_______________________________________ __________________ 

ਸੂੰਭਾਵੀ ਦਕਰਾਏ ਾਰ  ੇ ਹਸਤਾਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ 

https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html
https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/division-on-civil-rights-home/fcha/

