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ਤਾਰੀਖ: ਦਸਿੰਬਰ 2021 

 

ਟਵਸਾ: ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਟਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸਨ ਲਾਅ 

 

ਟਨਊ ਜਰਸੀ ਰੀਅਲ ਅਸ ੇ  ਕਟਮਸਨ (REC) ਨ ਿੰ  ਹਰ ਲਾਇਸਿੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਰੋਕਰ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਟਜਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ ਚੀ ਟਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਸ ਨੋਟ ਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਨਊ ਜਰਸੀ ਲਾਅ ਅਗੇਂਸ  

ਟਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸਨ (LAD) ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਇਨ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਐਕ  (FCHA) (1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗ ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਟਵੱਚ ਤ਼ੁਹਾਿੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨਾ ਹੈ।  
 

ਲਾਅ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ: 

 

LAD ਦ ੇਤਟਹਤ, ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਰਾਸ ਰੀ ਮ ਲ, ਰਾਸ ਰੀਅਤਾ, ਵਿੰਸ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਦ਼ੁੱ ਧ ਚ਼ੁਿੰਘਾਉਣ, ਟਲਿੰ ਗ, ਟਲਿੰ ਗ 

ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਨ, ਟਜਨਸੀ ਰ਼ੁਝਾਨ, ਪਟਰਵਾਰਕ ਸਟਥਤੀ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ  ਉਮਰ ਦ ੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਟਹਰਾਸਤ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ), 

ਅਪਾਹਜਤਾ, ਸਿੰਯ਼ੁਕਤ ਰਾਜ ਦ ੇਹਟਥਆਰਬਿੰਦ ਬਲਾਂ ਟਵੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਟਵਆਹ਼ੁਤਾ ਸਟਥਤੀ, ਟਸਵਲ ਯ ਨੀਅਨ ਸਟਥਤੀ, ਜਾਂ ਘਰੇਲ  ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਸਟਥਤੀ ਵਜੋਂ ਪਟਰਭਾਟਸਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਏ ਜਾਂ ਗਟਹਣ ੇਰੱਖੇ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਨ ਿੰ ਨੀ ਆਮਦਨ ਦ ੇਟਕਸੇ ਸਰੋਤ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਟਕਸੇ ਸਿੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਟਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਪਰਿੰ   ਇਸਟਤਹਾਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 

ਪੋਸਟ ਿੰਗ, ਉਨਹ ਾਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੱਟਖਅਤ ਟਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਟਕਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ, ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਟਵਤਕਰੇ ਨ ਿੰ  ਪਰਗ  ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਟਕਸੇ ਵੀ ਟਬਆਨ ਨ ਿੰ  
ਬਣਾਉਣਾ, ਛਾਪਣਾ ਜਾਂ ਪਰਕਾਟਸਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਹੈ। 
 

LAD ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਇਸਟਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਟਵੱਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਟਕਰਾਏ 'ਤ ੇਦੇਣਾ, ਲੀਜ਼ ‘ਤ ੇਦੇਣਾ, ਅੱਗ ੇ

ਲੀਜ਼ ‘ਤ ੇਦੇਣਾ, ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟਦਖਾਉਣਾ (ਖ਼ੁੱ ਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ)। ਇੱਥੇ ਕ਼ੁਝ ਮ਼ੁੱ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ LAD ਨ ਿੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ: 

 

• ਕਨ ਿੰ ਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਟਵਤਕਰੇ ‘ਤ ੇਪਬਿੰਦੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਟਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਟਕਸੇ ਸਿੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਕਉਂਟਕ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਚ਼ੁਆਇਸ ਵਾਊਚਰ, ਕੋਟਵਿ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਂ ਲ ਅਟਸਸ ੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ (CVERAP), 

ਸ ੇ  ਰੈਂ ਲ ਅਟਸਸ ੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ (SRAP),  ੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਂ ਲ ਅਟਸਸ ੈਂਸ ਪਰੋਗਰਾਮ (TRA), ਇਵੈਕਸ਼ਨ ਪਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (EPP), 
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ਅਨਇਿੰਪਲੋਏਮੈਂ  ਬੈਨੀਟਫੱ ਸ, ਚਾਈਲਿ ਸਪੋਰ , ਗ਼ੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪ ਰਕ ਸ਼ੁਰੱਟਖਆ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ 

ਟਕਰਾਇਆ-ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਟਸਿੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰਾਂ ਨਾਲ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ 

ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਟਕਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਪਰਦਾਤਾ ਕਨ ਿੰ ਨੀ ਆਮਦਨ ਦ ੇਸਰੋਤ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ ੇਟਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਦਾ ਇਸਟਤਹਾਰ 

ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਇਸਟਤਹਾਰ ਪੋਸ  ਕਰਨ ਦ਼ੁਆਰਾ, ਟਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਟਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਵਾਊਚਰ ਜਾਂ ਸਬਟਸਿੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 

ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਰਗ ਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ਼ਟਤਹਾਰ ਜੋ ਇਹ ਟਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕ "ਕੋਈ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਨਹੀਂ ਹੈ," "TRA ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ" ਜਾਂ "ਇਹ ਸਿੰ ਪੱਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਲਈ ਪਰਵਾਟਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ" LAD ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਕਰਾਏ ਦੀ ਪ ਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਟਕਰਾਏ ਦ ੇਟਹੱਸੇ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਟਕਸੇ ਵੀ ਘੱ ੋ-ਘੱ  ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਟਵੱਤੀ ਟਮਆਰ, ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਟਮਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। 
   

• LAD ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਟਵੱਚ ਟਵਤਕਰੇ-ਆਧਾਟਰਤ ਪਰੇਸਾਨੀ ਨ ਿੰ  ਮਨਹ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਟਜਨਸੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਕਸੇ 

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ਿੰ  ਟਵਤਕਰੇ-ਅਧਾਟਰਤ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਟਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਟਵਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਊਟਸਿੰਗ 

ਪਰਦਾਤਾ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ਿੰ  ਇਸਨ ਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਟਚਤ ਕਦਮ ਚ਼ੁੱ ਕਣ ੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਵੱਚ ਹੋਰ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦ ੇਏਜਿੰ ਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰੇਸਾਨੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। "ਟਕਸੇ ਚੀਜ਼ 

ਦ ੇਬਦਲੇ ਕੋਈ ਮਿੰਗ” ਟਜਨਸੀ ਪਰੇਸਾਨੀ- ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟਜੱਥੇ ਇੱਕ ਟਬਲਟਿਿੰਗ ਸ਼ੁਪਰਿੈਂ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਮ਼ੁਰਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਤ ਵਜੋਂ ਸੈਕਸ 

ਜਾਂ ਟਜਨਸੀ ਪੱਖ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।  
 

• ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਟਚਤ ਜਗਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਟਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਿੰਮਕਾਜਾਂ 'ਤ ੇਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁਿੰ ਦਾ।  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਟਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਰਹਾਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਿੰ ਦ ਲੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ਿੰ  "ਕੋਈ ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ" ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਨਵਰ ਨ ਿੰ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਕੋਈ ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ” ਨੀਤੀ ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਟਦਖਾ ਸਕਦਾ ਟਕ ਅਟਜਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ 

ਹੋਵਗੇਾ।   
 

• ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਟਵਅਕਤੀ ਟਜਸ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਦੇ ਟਵਰ਼ੁੱ ਧ ਇੱਕ "ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ" ਟਨਯਮ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਟਲਕ ਅਪਾਹਜ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸਕ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧ  ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 
 

• ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣ ੇਖਰਚ ੇ'ਤ ੇਅਪਾਹਜ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ਿੰ  ਜਗਹਾ ਟਵੱਚ ਵਾਜਬ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਜੇਕਰ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਨ ਿੰ  ਟਰਹਾਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਨਿੰ ਦ ਲੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਟਜਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

• LAD "ਪਟਰਵਾਰਕ ਸਟਥਤੀ" ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਟਵਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ  ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਟਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ 
ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬੱਟਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਿੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ 

ਕਬਜ਼ ੇਸਿੰਬਿੰਧੀ ਪਾਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

• ਟਵਅਕਤੀ ਦ ੇਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ੇਗਏ ਰਾਸ ਰੀ ਮ ਲ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਟਵਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਟਕਸੇ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰ 

ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਜਾਂ ਨਾਗਟਰਕਤਾ ਸਟਥਤੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪ਼ੁੱ ਛਟਗੱਛ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ LAD ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਹੈ। 
 

• ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਯ .ਐੱਸ. ਟਿਪਾਰ ਮੈਂ  ਆਫ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਐਿਂ ਅਰਬਨ ਟਿਵੈਲਪਮੈਂ  ਦ ੇਅਪਰੈਲ 2016 ਗਾਈਿੈਂਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟਵੱਚ ਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਹੈ, 

ਅਪਰਾਟਧਕ ਟਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਟਵੱਚ ਟਵਆਪਕ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਬਲੈਂਟਕੱ  ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਟਕ ਟਕਸੇ ਵੀ ਪ ਰਵ ਟਗਰਫਤਾਰੀ 
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ਜਾਂ ਅਪਰਾਟਧਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਟਕਰਾਏ ਦ ੇਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ LAD ਅਤੇ ਫੈਿਰਲ ਫੇਅਰ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਐਕ  ਦੋਵਾਂ 
ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਸਲ ਜਾਂ ਰਾਸ ਰੀ ਮ ਲ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਵੱਖਰਾ ਪਰਭਾਵ ਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਸਮਰਟਥਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਤ ਜਾਂ ਰਾਸ ਰੀ ਮ ਲ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਜਾਣਬ਼ੁੱ ਝ ਕੇ ਟਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ 
ਅਪਰਾਟਧਕ ਇਟਤਹਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਲੈਕ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਐਪਲੀਕੈਂ  ਟਵਰ਼ੁੱ ਧ ਅਪਰਾਟਧਕ-ਟਰਕਾਰਿ ਆਧਾਟਰਤ 

ਪਾਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਪਰ ਵਾਇ  ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਐਪਲੀਕੈਂ  ਦ ੇਟਵਰ਼ੁੱ ਧ ਨਹੀਂ)।   
 

ਜੁਰਮਾਨੇ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਵਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਟਰਹਾਇਸੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ LAD ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨ ਿੰ  ਪਟਹਲੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਲਈ $10,000 

ਤੱਕ, ਪਟਹਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਪਿੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਦ ਜੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਲਈ $25,000 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਦ ੋਜਾਂ ਦ ੋਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਿੰ ਘਣਾਵਾਂ ਲਈ $50,000 

ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ। ਟਵਤਕਰੇ ਦ ੇਪੀੜਤ ਟਵਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਆਰਟਥਕ ਨ਼ੁਕਸਾਨ (ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਯ ਟਨ  ਲਈ ਵੱਧ ਟਕਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸਾਨੀ, ਦਰਦ, ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦ ੇਨ਼ੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮ਼ੁੜ-ਪਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਗਿੰਭੀਰ ਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵੱਚ, ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਸਜ਼ਾਤਮਕ 

ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੋਕਰ। ਬਰੋਕਰ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਟਜਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਤ਼ੁਹਾਿੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤ ੇਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਟਲਖਤੀ 
ਪੇਸਕਸ ਤ਼ੁਹਾਨ ਿੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰੋਕਰ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਟਨਊ ਜਰਸੀ ਰੀਅਲ ਅਸ ੇ  ਕਟਮਸਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਲਾਇਸਿੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ LAD ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦ ੇਆਮ ਰੀਅਲ ਅਸ ੇ  ਕਾਨ ਿੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਟਮਸਨ ਦ ੇਆਪਣ ੇਟਨਯਮਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ LAD ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਵਰਟਜਤ ਟਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਟਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਿੰਕੇਤ ਟਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰੋਕਰ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਨ ਿੰ  ਤ਼ੁਹਾਿੀ ਸ ਚੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਇਨ ਹਾਊਡਸਿੰ ਗ ਐਕਟ: 

 

FCHA ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਟਕਰਾਏ ਦ ੇਟਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦ ੇਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪ਼ੁੱ ਛਣ ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਟਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿ ਬਾਰੇ ਪ਼ੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟਬਨੈਕਾਰ ਨ ਿੰ  ਫੈਿਰਲ ਕਨ ਿੰ ਨ ਦ ੇਤਟਹਤ ਲੋੜ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ 
ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਤੀ ਟਰਹਾਇਸ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। FCHA ਦਾ  ੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਟਕ ਪਟਹਲਾਂ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਸਸ ਮ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ਿੰ  ਰਾਜ ਦ ੇਆਲੇ-ਦ਼ੁਆਲੇ ਟਰਹਾਇਸਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਹ਼ੁਿੰ ਚ ਹੋਵ।ੇ  

 

FCHA ਬਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਟਵੱਚ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦ ੇਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿ 'ਤ ੇਟਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਟਕਸੇ ਸਰਤੀਆ ਪੇਸਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇਅਪਰਾਟਧਕ ਇਟਤਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਖਾਸ ਪਾਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਗ  ਹ਼ੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਟਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿ ਦਾ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਟਵਸਲੇਸਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਟਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਟਰਹਾਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਠੋਸ, ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟਵਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਟਹੱਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸਰਤੀਆ ਪੇਸਕਸ ਨ ਿੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ।  
 

FCHA ਅਧੀਨ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹਨ: 

 

• ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦ ੇਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪ਼ੁੱ ਛਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਤੀਆ ਟਰਹਾਇਸ ਦੀ 
ਪੇਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਿੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਟਰਹਾਇਸਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਮੈਥਾਮਫੇ ਾਮਾਈਨ ਦ ੇਟਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਿਰੱਗ-

ਸਬਿੰਧਤ ਅਪਰਾਟਧਕ ਗਤੀਟਵਧੀ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਨ ਿੰ  ਛੱਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਟਬਨੈਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਰਟਜਸ ਰੀ ਟਵੱਚ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਰਟਜਸ ਰੇਸਨ 

ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੈ। 
 

• ਇੱਕ ਸਰਤੀਆ ਪੇਸਕਸ ਦ ੇਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਟਗਰਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਾਂ 'ਤ ੇਟਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇ

ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਟਧਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਟਗਆ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਟਮ ਾਏ ਗਏ ਦੋਸ, ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ 
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ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ, ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਨਾਬਾਲਗ ਫੈਸਲੇ, ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਟਰਕਾਰਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 
 

• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਟਕਸੇ ਸਰਤੀਆ ਪੇਸਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇਅਪਰਾਟਧਕ ਇਟਤਹਾਸ 'ਤ ੇਟਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚ਼ੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਟਸਰਫ਼ ਇਹ ਟਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 

o ਕਤਲ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਟਜਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਅਗਵਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਟਜਨਸੀ ਹਮਲੇ, N.J.S.2C:24-4(b)(3) ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਕਰਨ 

ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਦੀ ਭਲਾਈ ਨ ਿੰ  ਖਤਰੇ ਟਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ; 
o ਟਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਟਜਸ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਰਟਜਸ ਰੇਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁਿੰ ਦੀ ਹੈ; 

o ਟਪਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ 1ਲੀ ਟਿਗਰੀ ਦੋਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਟਰਹਾਈ; 

o ਕੋਈ ਵੀ 2ਜੀ ਜਾਂ 3ਜੀ ਟਿਗਰੀ ਦੋਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਟਰਹਾਈ, ਟਪਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ; ਜਾਂ 
o ਟਪਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ 4ਥੀ ਟਿਗਰੀ ਦੋਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਟਰਹਾਈ। 

 

• ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਟਜਸ ‘ਰ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਟਵਸਲੇਸਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਜਸ ਟਵੱਚ 

ਸਾਮਲ ਹਨ:  

 

o ਅਪਰਾਧ (ਅਪਰਾਧਾਂ) ਦੀ ਪਰਟਕਰਤੀ ਅਤੇ ਗਿੰਭੀਰਤਾ 
o ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ; 

o ਹਾਲ ਹੀ ਟਵੱਚ ਟਕਿੰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਹਨ; 

o ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਬਨੈਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਹੱਕ ਟਵੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; 
o ਜੇਕਰ ਭਟਵੱਖ ਟਵੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦ ਜੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਟਖਆ ਨ ਿੰ  ਪਰਭਾਵਤ 

ਕਰਨਗੇ; ਅਤੇ 
o ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤ ੇਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਟੜਆ ਹੋਏ ਸਨ, ਟਜਸ ਨ ਿੰ  ਟਬਨੈਕਾਰ ਨੇ ਟਕਰਾਏ 'ਤ ੇਟਦੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ 

ਟਦੱਤਾ ਸੀ  
 

• ਜੇਕਰ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਟਕਸੇ ਸਰਤੀਆ ਪੇਸਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FCHA ਦ ੇਤਟਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਟਧਕ ਇਟਤਹਾਸ 'ਤ ੇਟਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਬਨੈਕਾਰ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਟਬਨੈਕਾਰ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿ ਟਵੱਚ 

ਅਸ਼ੁੱ ਧੀਆਂ ਦ ੇਸਬ ਤ, ਮ਼ੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦ ੇਹੋਰ ਸਬ ਤ, ਜਾਂ ਘ ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ 

ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜ DCR ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈ  'ਤ ੇਮਾਿਲ ਟਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸ ੇ ਮੈਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,  https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-

Statement_12.14.21.pdf.  

 

• ਜੇਕਰ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਸਰਤੀਆ ਪੇਸਕਸ ਨ ਿੰ  ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਟਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਟਲਖਤੀ ਰ ਪ ਟਵੱਚ ਸਪਸ ੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਕ DCR ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈ  'ਤ ੇਮਾਿਲ ਟਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸ ੇ ਮੈਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਪ ਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Notice-of-

Withdrawal_12.15.21.pdf. ਇੱਕ ਟਬਨੈਕਾਰ ਟਫਰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਜਸ 'ਤ ੇਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿ ਦ ੇਪਟਹਲ ਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਟਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱ ਧੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਘੱ  ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਟਜਸਨ ਿੰ  ਟਕ FCHA ਅਧੀਨ ਟਵਚਾਟਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ 'ਤ ੇਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ਿੰ  ਟਫਰ ਟਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

• ਜੇਕਰ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਟਕਸੇ ਟਵਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਟਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਟਚਤ ਕਦਮ ਚ਼ੁੱ ਕਣਗੇ ਟਕ ਟਵਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਟਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰਸਥਾ FCHA ਦੀਆਂ 

https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-Statement_12.14.21.pdf
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-Statement_12.14.21.pdf
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Notice-of-Withdrawal_12.15.21.pdf
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Notice-of-Withdrawal_12.15.21.pdf
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ਲੋੜਾਂ ਦ ੇਅਨ਼ੁਸਾਰ ਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਟਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਟਕਸੇ ਟਵਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਟਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ 

ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਟਧਕ ਇਟਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ FCHA ਦ ੇਅਧੀਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਟਚਤ ਕਦਮ ਚ਼ੁੱ ਕਣ ਟਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹਣ ‘ਤ ੇFCHA ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਕਰਕ ੇਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

• ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਕਸੇ ਵੀ ਇਸਟਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨੋਟ ਸ ਜਾਂ ਪਰਕਾਸਨਾਂ ਟਵੱਚ ਅਪਰਾਟਧਕ ਟਰਕਾਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਜੁਰਮਾਨੇ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ FCHA ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨ ਿੰ  ਟਸਕਾਇਤ ਦ ੇਪਿੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਪਟਹਲੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਲਈ $1,000 ਤੱਕ, ਟਸਕਾਇਤ ਦੇ 
ਪਿੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਦ ਜੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਲਈ $5,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਦ ੋਜਾਂ ਦ ੋਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਿੰ ਘਣਾਵਾਂ ਲਈ $10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 
 

ਹੋਰ ਉਪਚਾਰ। DCR ਹਾਲਾਤਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਹੋਰ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਅਟਧਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

LAD, FCHA ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟਵਕਰੀ ਜਾਂ ਟਕਰਾਏ ਟਵੱਚ ਟਵਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ 

ਹਨ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਟਸਕਾਇਤ ਦੀ ਟਰਪੋਰ  ਟਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.NJCivilRights.gov ‘ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਿੀ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਹੌ ਲਾਈਨ ਨ ਿੰ  
(866) 405-3050 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। DCR ਕੋਲ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਨਰਪੱਖ ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਤੱਥ ਸੀ ਾਂ ਹਨ ਜੋ https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html 

'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਤ਼ੁਹਾਿਾ ਧਿੰਨਵਾਦ। 
 

 

 

 

 

 

 

Andrew J. Bruck Rosemary DiSavino 

ਐਕਟ ਿੰਗ ਅ ਾਰਨੀ ਜਨਰਲ  ਟਿਪ ੀ ਿਾਇਰੈਕ ਰ, ਟਿਵੀਜ਼ਨ ਔਨ ਟਸਵਲ ਰਾਈ ਸ 

 

 

ਤਾਰੀਖ: _______________ 

 

ਲਾਇਸਿੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਰੋ ਕਰ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ: 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

ਨਾਮ ਟਪਰਿੰ   ਕਰੋ  ਦਸਤਖਤ 

 

 

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ: 

 

 

________________________________ ________________________________ 

ਨਾਮ ਟਪਰਿੰ   ਕਰੋ  ਦਸਤਖਤ 

 

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

