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વધુ જાણકારી માટે અથવા ફરરયાદ નોોંધાવવા માટે, આ પર જાઓ NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

એવી વસ્્તતુઓ જનેા વવશે તમારે જાણવતું જોઈએ 

NJCivilRights.gov
એટર્ની જર્રલર્ી NJ ઓફિસ 

LAD ઉલ્્લલંઘનોનોી જાણ કરવા, ભદેભાવનોી ફરરયાદ દાખ્લ કરવા અથવા LAD હેઠળનોા અન્ય અધધકારોનોો ઉપયોગ કરવા બદ્લ તમારી સામે કોઈ પ્રધતશોધ ્લઈ શકશ ેનોહીં. 
DCR એ LAD નો ે્લાગ ુકરે છે, જ ેઇધમગે્શનો સ્થિધતનેો ધ્યાનોમાલં ્લીધા ધવનોા NJ માલં તમામ ્લોકોનો ેભેદભાવથી રક્ષણ આપ ેછે. વધુ જાણવા માટે, સ્્લ્લક કરો here.

ભાવનાત્્મક સ્મર્્થન પ્ાણી (ESA) એ એક એવું પ્ાણી છે જ ેવ્યક્્તતિની વવકલાંગતિાના ઓછા્માં ઓછા 
એક લક્ષણ્માં સહાય કરે છે.  ESA સેવા અથવા માગ્ગદશ્ગક પ્રાણીથી અ્લગ છે; સેવા અથવા માગ્ગદશ્ગક 
પ્રાણીઓથી ધવપરીત, ESAs તેમનોા માધ્લકનોી અપલંગતા સાથે સલંકળાયે્લ ચોક્કસ કાયયો કરવા માટે વ્યસ્્લતગત 
રીતે પ્રશશશક્ષત નોથી. 

જ્ારે વવકલાંગ વ્યક્્તતિને આવાસનો સંપૂણ્થ ઉપયોગ કરવા અને તિેનો આનંદ ્માણી શકે તિેવું જરૂરી હોય 
ત્યારે હાઉસસંગ પ્દાતિાએ પ્ાણીઓને સંચાલલતિ કરનારી તિેની નીવતિઓ્માં ફેરફાર કરવા અર્વા અપવાદ 
રજૂ કરવા જરૂરી છે.  આનોો અથ્ગ એ છે કે હાઉસસગં પ્રદાતાએ અપવાદ ધરાવતા ભાડૂતનો ેભાવનોાત્મક સહાયક 
પ્રાણી (ESA)રાખવાનોી પરવાનોગી આપવા માટે "નોો પેટ" નોીધતમાલં અપવાદ કરવાનોી જરૂર પડી શકે છે પરંતુ સેવા 
અથવા માગ્ગદશ્ગક પ્રાણીઓથી ધવપરીત, ESA નોે હાઉસસંગ પ્રોવાઈડરનોી નોો-પેટ પોધ્લસીઓમાલંથી આપમેળે 
મુસ્્લત આપવામાલં આવતી નોથી.

જો તિ્મે નો-પેટ પોલલસી સાર્ેની બિલ્્ડીીંગ્માં રહો છો અર્વા તિે્માં જવાના છો, તિો તિ્મે તિ્મારા ESA ્માટે 
યોગ્ય આવાસ ્માટે વવનંતિી કરી શકો છો. જો તમારી ધવક્લાલંગતા અનોે ધવક્લાલંગતા સલંબલંધધત ESA માટેનોી 
જરૂરરયાત સ્પષ્ટ નોથી અથવા અન્યથા જાણીતી નોથી, તો તમારા આવાસ પ્રદાતા તમારી સારવાર કરનોારા 
આરોગ્ય સલંભાળ વ્યવસાધયક પાસેથી ધવશ્વસનોીય દસ્તાવેજો માટેનોી ધવનોલંતી કરી શકે છે કે તમનોે અપલંગતા 
છે અનોે તમનોે ESA નોી જરૂરરયાત છે. તમારી ધવનોલંતી ્લેશખતમાલં હોય અથવા તમે ચોક્કસ ફોમમેટમાલં દસ્તાવેજો 
સબધમટ કરો તે તમારા હાઉસસંગ પ્રદાતા માટે જરૂરી નોથી. ઈન્ટરનોેટ પરથી મેળવે્લા દસ્તાવેજો કે જ ેસારવાર 
કરતા આરોગ્ય સલંભાળ વ્યવસાધયક પાસેથી ્લેવામાલં નોથી તે સામાન્ય રીતે ESA નોી જરૂરરયાતનોે સમથ્ગનો 
આપવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાલં ધવશ્વસનોીય ગણવામાલં આવતા નોથી.

તિ્મારા હાઉસસંગ પ્દાતિાએ તિ્મારી વવનંતિીનું વ્યક્્તતિગતિ મૂલ્યાંકન કરવું આવશ્યક છે અને જો ESAને 
્મંજૂરી આપવાર્ી તિેની કા્મગીરી પર અયોગ્ય દિાણ પ્ડીશે તિો તિે તિ્મારી વવનંતિીને નકારી શકે છે. 
પૂછપરછ અત્યલંત તથ્ય-ધવશશષ્ટ હોય છે અનોે તે એ ધ્યાનોમાલં ્લે છે કે શુલં તમનોે ESA રાખવાનોી મલંજૂરી આપવાથી 
હાઉસસંગ પ્રદાતાનોી કામગીરીમાલં મૂળભૂત રીતે કોઈ ફેરફાર થશે અથવા હાઉસસંગ પ્રદાતા પર અયોગ્ય નોાણાકીય 
અથવા વહીવટી બોજ પડશ.ે

તિ્મારા હાઉસસંગ પ્દાતિા તિ્મને ESA રાખવા ્માટે પરવાનગી આપવાના િદલા્માં તિ્મારી પાસેર્ી 
વધારાની લસક્ોરરટી ર્ડીપોવિટ અર્વા પાલતુ ફી ચૂકવવા અર્વા ભા્ેડી આપનાર ્માટે વધારાનો વી્મો 
્મેળવવાની ્માંગણી કરી શકતિા નર્ી.  જો કે, તમારા હાઉસસંગ પ્રદાતા તમનોે પ્રાણીનોે કારણે થતા 
કોઈપણ વાસ્તધવક નુકસાનો માટે ચૂકવણી કરવાનુલં કહી શકે છે.
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ભાવનાતિ્્મક સ્મર્ર્ન ્માટે પાલતિુ પ્રાણીઓ


