નીચેની મોડેલ ફેર હાઉસ ગ
િં નીસિ નાગરરક અસિકાર પર ન્યુ જ ી સિભાગ (New Jersey Division on
Civil Rights), N.J.S.A. દ્વારા ભેદભાિ

ામે New Jersey કાયદામાાં સનિાારરિ ગૃહ સુરક્ષાને પ્રસિબિિંબિિ

કરિા માટે ઘડિામાાં આિી છે § 10:5-1 to -49, અને ફેડરલ ફેર હાઉસ િંગ કાયદા. આ મોડેલ ફેર આિા
નીસિનો ઉપયોગ આિા પ્રદાિાઓ દ્વારા િેમની પોિાની િાજિી આિા નીસિઓ િનાિિાના ાિન
િરીકે થઈ શકે છે .
મોડેલ ફેર આવાસ નીતિ

કાં ુ લ અથિા

આ નીસિ [આિા

મુદાયનુ ાં નામ] ભેદભાિ

ામેના ન્યુજ ી કાયદા

એન.જે.એ .એ.નુ ાં પાલન કરિા માટે છે . § 10:5-1 to -49, જયાાં લાગુ હોય તયાાં, સુસનસિિ કરવુાં કે િમામ
આિા ો, િેમજ આિા આિા ો

ાથે

કાં ળાયેલ િમામ સનયમો, શરિો અને સિશેષાસિકારો, જાસિ, િમા,

રાં ગ, રાષ્ટ્રીય ઉતપસિ, રાષ્ટ્રીયિા, િાંશ, ગભાાિસ્થા અથિા સ્િનપાન, બલિંગ ઓળખ અથિા અબભવ્યક્તિ,
જાિીય અબભગમ, કુટુાંિની ક્સ્થસિ (18 િષાથી ઓછી ઉંમરના િાળકની

ભ
ાં ાળ રાખિી અથિા ગભાિિી

હોિા િરીકે વ્યાખ્યાસયિ કયાા મુજિ), અપાંગિા, યુનાઇટે ડ સ્ટેટ્ ના
જિાિદારી, િૈિારહક દરજ્જો, નાગરરક

શસ્ત્ર દળોમાાં

ેિા માટેની

ઘ
ાં ની ક્સ્થસિ અથિા ઘરે લ ુાં ભાગીદારીની ક્સ્થસિ ગમે િે હોય

પરાં ત ુ આિા ો િિા વ્યક્તિઓ માટે ઉપલબ્િ છે . LAD ભાડા અથિા ગીરો ચુકિણી માટે િપરાયેલી
કાયદે ર આિકના સ્રોિના આિારે થિાાં આિા
આિા

પ દ
ાં ગી િાઉચ ા

ભેદભાિને પણ પ્રસિિાંસિિ કરે છે જેમાાં(સિભાગ 8

રહિ, SRAP (રાજય ભાડા

હાયિા કાયાક્રમો, State Rental Assistance

Programs), TRA (કામચલાઉ ભાડા હાય), િેરોજગારી લાભો, િાળ હાય, ગુનારહિ અને પ ૂરક સુરક્ષા
આિક) ( ામ ૂરહક રીિે, LAD રાં બક્ષિ િગો) ામેલ છે .
આ નીસિનો અથા એ છે કે અન્ય િાિિો િચ્ચે, [આિા
માબલકો અને

ચ
ાં ાલકો એલ.એ.ડી

કાં ુ લ અથિા

રાં બક્ષિ કેટેગરીમાાં િાસ્િસિક અથિા માન્ય

મુદાયનુ ાં નામ] ના
ભ્યપદ અથિા LAD

રાં બક્ષિ િગોના ભ્ય અથિા િેમના કાયદે ર આિક સ્રોિ ાથેના િેમના જોડાણના આિારે મકાનના
િેચાણ, ભાડા અથિા મકાનના કોઈપણ પા ામાાં વ્યક્તિઓ

ાથે ભેદભાિ ન કરે . ખા

કરીને, િેઓ

કરિાાં નથી અને કરશે નહીં:
A. િેચાણ અથિા ભાડે આપિાનો ઇનકાર, િેચાણ અથિા ભાડાની િાટાઘાટો કરિાનો ઇનકાર
અથિા LAD - રાં બક્ષિ િગાના આિારે કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે આિા

અનુપલબ્િ રાખિા;
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B. LAD - રાં બક્ષિ િગાના આિારે ભાડાની રકિંમિ રહિ, િેચાણ, ભાડા અથિા વ્યિ ાયની શરિો,
સનયમો અથિા સિશેષાસિકારોમાાં કોઈપણ વ્યક્તિ

ામે ભેદભાિ;

C. LAD - રાં બક્ષિ િગાના આિારે કોઈપણ ભાડૂિની લીઝને નિીકરણ કરિા માટે રદ કરિી અથિા
નકારિી;
D. કોઈપણ સપ્રિંટ જાહેરાિો અને ઑનલાઇન પોસસ્ટિંગ્

રહિ કોઈપણ સનિેદન િનાિિા, છાપિા

અથિા પ્રકાસશિ કરિા, LAD - રાં બક્ષિ િગાના આિારે કોઈપણ ભેદભાિ માટે પ દ
ાં ગી, મયાાદા
અથિા ભેદભાિ કરિા;
E. કોઈપણ એિી વ્યક્તિનુ ાં પ્રસિસનસિતિ કરવુાં કે જે LAD - રાં બક્ષિ િગાના આિારે સનિા હકીકિમાાં
ઉપલબ્િ હોય તયારે સનિા સ્થાન, ભાડા અથિા િેચાણ માટે કોઈ સનિા ઉપલબ્િ નથી િેવ ુ ાં કહે;
F. વ્યક્તિઓને િેમના ઇચ્ચ્છિ આિા ોથી દૂ ર કરિા, અથિા એવુ ાં દશાાિવુ ાં કે આ સિસ્િાર એિી રીિે
િદલાઇ રહ્યો છે કે જે સમલકિનાાં મ ૂલ્યોને ઘટાડી શકે, ગુનાખોરીમાાં િિારો કરી શકે, અથિા
શાળાઓ
G.

રહિની જાહેર

ેિાઓની ગુણિિાને ઓછી કરી શકે, LAD -સુરબક્ષિ િગાને કારણે;

ભ
ાં સિિ ભાડુઆિને ભાડે આપિાનો ઇનકાર કરિો અથિા ભ
ાં સિિ ભાડુઆિને ભાડે ન આપિા
માટે પ્રોત ારહિ કરિા એટલા માટે કે િેઓ સિભાગ 8 હાઉસ િંગ ચોઇ
ભાડુાં

હાયિા કાયાક્રમ), TRA (કામચલાઉ ભાડા

આિેલ કોઈપણ અન્ય

હાય), અથિા ફેડરલ દ્વારા પ ૂરી પાડિામાાં

િસ ડી અથિા િાઉચર ાથે ચ ૂકિણી કરિાની યોજના િરાિે છે , જેમાાં

રાજય અથિા સ્થાસનક ભાડા
લાભો, િાળ

િાઉચ ા, SRAP (રાજય

હાય કાયાક્રમો; અથિા આિકના અન્ય સ્રોિો જેમાાં િેરોજગારી

હાયિા, ગુનારહિ અને પ ૂરક સુરક્ષા આિકનો પણ

માિેશ થાય છે ; અથિા

કોઈપણ એિી મુરિિ જાહેરાિ, મૌબખક અથિા લેબખિ સનિેદનો, અથિા ઓનલાઇન પોસસ્ટિંગમાાં
આિી મયાાદા રાખિી અથિા ઇનકાર વ્યતિ કરિો (ઉદાહરણ િરીકે, “કલમ 8 નહીં” “TRA
સ્િીકૃિ નથી,” અથિા “આ સમલકિ કલમ 8 માટે માન્ય નથી” જેિા િિા સનિેદનો પ્રસિિાંસિિ
ગણિામાાં આિે છે );
H. કોઈપણ વ્યક્તિની અસનચ્છનીય જાિીય અબિમિા અથિા જાિીય િરફેણ માટેની સિનાંિીઓની
સ્િીકૃસિ પર આિા ના સનયમો અને શરિો, અથિા િેમાાંની કોઈપણ શરિો,સનયમો અથિા
સિશેષાસિકારો;
2
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I. જાિીય પ્રકૃસિને લગિા અસનચ્છનીય,

િામણીભયુું િિાન કરવુાં કે જેનાથી ભયભીિ, પ્રસિકૂળ

અથિા િાાંિાજનક આિા નુ ાં િાિાિરણ િને અથિા અન્યને આવુાં કરિાની માંજૂરી આપિી;
J. LAD- રાં બક્ષિ િગાના આિારે કોઈપણ અસનચ્છનીય,

િામણીભયુું િિાન કરવુાં કે જેનાથી

ભયભીિ, પ્રસિકૂળ અથિા િાાંિાજનક આિા નુ ાં િાિાિરણ િને અથિા અન્યને આવુ ાં કરિાની
માંજૂરી આપિી;
K. LAD- રાં બક્ષિ િગામાાં વ્યક્તિની કસથિ ભ્યિા અથિા LAD- રાં બક્ષિ િગાના િાસ્િસિક અથિા
માન્ય

ભ્ય હોય એિા કોઈપણ વ્યક્તિની

ાથે િેમના જોડાણના આિારે (J) દ્વારા પેટા સિભાગ

(A) માાં સ ૂબચિદ્ધ કોઈપણ રક્રયાઓ હાથ િરિી;
L. િાળકો
M.

ાથેના પરરિારોને અંદર જિાથી રોકિા માટે ગેરિાજિી ભોગિટા પ્રસિિાંિો લાદિા;

ભ
ાં સિિ ભાડુઆિ અથિા ખરીદનારની િાસ્િસિક અથિા કસથિ રાષ્ટ્રીય મુળ, જાસિ અથિા
બલિંગના આિારે િે વ્યક્તિની ઇસમિેશન અથિા નાગરરકતિની ક્સ્થસિ સિશેની પ દ
ાં ગીની
પ ૂછપરછ કરિી, અથિા િેના સિશે અને/અથિા દસ્િાિેજીકરણની સિનાંિી કરિી;

N. જયારે કોઈ વ્યક્તિની ભાડાની અરજીમાાં ન્યુનિમ આિક આિશ્યકિાઓનો ઉપયોગ કરિામાાં
આિે(તયારે કોઈપણ માસ ક ભાડાના િદલે ભાડૂિ દ્વારા ચ ૂકિિાના ભાડાના ભાગના આિારે
કોઈપણ ન્યુનિમ આિકની જરૂરરયાિ, નાણાકીય િોરણ અથિા આિક િોરણની ગણિરી કરિી
જ જોઇએ).કોઈપણ વ્યક્તિની ર ીદ અને ભાડા
જવુ(ાં જેમકે સિભાગ 8ના આિા

હાયિાના ઉપયોગને ખાિે કરિામાાં સનષ્ટ્ફળ

પ દ
ાં ગી િાઉચ ,ા SRAP, TRA, િેરોજગારીના લાભો, િાળ

હાય, ગુનારહિ અથિા પુરક સુરક્ષા આિક).
O. કોઈપણ વ્યક્તિની િરપકડ અથિા દોસષિ માન્યિાિાળા િમામ વ્યક્તિઓ પર વ્યાપક
િરહષ્ટ્કાર લાગુ કરીને US હાઉસ િંગ અને અિાન ડેિલપમેન્ટના એસપ્રલ 2016 ગાઇડન્
રડપાટા મેન્ટનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરવુ ાં અથિા જાસિ અથિા રાષ્ટ્રીય મ ૂળના આિારે ઇરાદાપ ૂિાક ભેદભાિ
રાખિો અને િેના માટે િહાના િરીકે જે િે વ્યક્તિના ગુનારહિ ઇસિહા નો ઉપયોગ કરિો
(ઉદાહરણ િરીકે, કળા આિા
પરાં ત ુ ફેદ આિા

અરજદારો

ામે ગુનારહિ-રે કોડા આિારરિ પ્રસિિાંિો લાગુ કરિો

અરજદારો પર પ્રસિિાંિ ના મ ૂકિા).
3
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[આિા

ૂ અથિા
કાં લ

મુદાયનુ ાં નામ] ના કોઈપણ એજન્ટ, કમાચારી અથિા હોદ્દે દાર જે આ

નીસિનુ ાં પાલન કરિામાાં સનષ્ટ્ફળ જાય છે િે યોગ્ય રીિે અસશસ્િને લગિી કાયાિાહીને આસિન રહેશે.
[કમાચારીનુ ાં નામ અને

પ
ાં કા મારહિી જેમને ઉલ્લાંઘન િ
ાં સાં િિ ફરરયાદો સનદે સશિ કરિી જોઈએ] એિા

કમાચારીને કૃપા કરીને આ નીસિના કોઈપણ ઉલ્લાંઘનની જાણ કરો.
આ નીસિ હેઠળ ફરરયાદ કરિા માટે અથિા આ નીસિ હેઠળ અથિા એલએડી હેઠળ િમારા
અસિકારોનો ઉપયોગ કરિા િદલ અતયારે કે ભસિષ્ટ્યમાાં િમારી પર પગલાાં લેિામાાં આિશે નહીં.
[આિા
એલએડી

ૂ અથિા
કાં લ

મુદાયનુ ાં નામ] ના એજન્ટ, કમાચારી અથિા હોદ્દે દાર દ્વારા કોઈપણ

રાં બક્ષિ કેટેગરીમાાં ભ્યપદ અથિા કસથિ

ભ્યપદના આિારે ભાડુિીઓ અથિા અરજદારો

ામે લીિેલ પગલાાં અ માન વ્યિહારમાાં પરરણમે િે એલએડીનુ ાં ઉલ્લાંઘન હોઈ શકે છે . [આિા

ૂ
કાં લ

અથિા મુદાયનુ ાં નામ] ના કોઈપણ ભાડૂિ કે અરજદાર જેઓ માને છે કે કોઈપણ માબલક,એજન્ટ અથિા
હોદ્દે દાર ઉપરોતિમાાંથી કોઈપણ જેઓએ ઉલ્લાંઘન કયુું છે , િે નાગરરક અસિકાર પરના New Jersey
સિભાગ www.NJCivilRights.gov અથિા 1-866-405-3050 નો

પ
ાં કા કરી શકે છે . કસથિ રીિે

ભેદભાિભયુું િિાન કયાાના 180 રદિ ની અંદર નાગરરક અસિકાર પરના New Jersey સિભાગમાાં
ફરરયાદ દાખલ કરિી આિશ્યક છે . નાગરરક અસિકાર અંગેના આ સિભાગમાાં ખ્ાં યાિાંિ િાજિીઆિા
અંગેની ફેતટશીટો છે જે https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html પર ઉપલબ્િ છે .
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પરરતિષ્ટ એ: તવકલાાંગ વ્યક્તિઓ માટે વાજબી સગવડ અને ફેરફારો
જયારે અપાંગ વ્યક્તિને રહેિા માટે અમુક

ગિડિાની જરૂર હોય અને િેઓ માટે આનાંદની

ૂ અથિા
કાં લ

માન િક આપિાની હોય, તયારે [આિા

મુદાયનુ ાં નામ]ની કામગીરી માટે [આિા

ૂ અથિા મુદાયનુ ાં નામ] અયોગ્ય મુશ્કેલીઓનુ ાં કારણ નહીં િને અને િેઓને િેના સનયમો, નીસિઓ,
કાં લ
વ્યિહાર, પ્રરક્રયાઓ અથિા ેિાઓ માટે િાજિી િલિો આપશે. િાજિી રહેઠાણની રચનાના કેટલાક
ઉદાહરણોમાાં ત ૃિીય પક્ષને કોઈપણ અપાંગિાિાળા ભાડૂિ િિી ભાડાપત્રની
માંજૂરી અથિા મકાનના
આિાર િાળા પ્રાણી

હ-હસ્િાક્ષર કરિાની

ામાન્ય રીિે પાળત ુ પ્રાણી ના હોિા જોઈએ િાળી નીસિમાાં અમુક ભાિનાતમક

ાથે સનિા ીને રહેિા દે િાના અપિાદનો

માિેશ થાય છે . કૃપાકરીને નોંિો કે

ભાિનાતમક આિાર િાળા પ્રાણી સ િાયના ેિા િાળા કે માગાદશાન િાળા પ્રાણી આપમેળે પાળતુ પ્રાણી
ના હોિા જોઈએ િાળી નીસિમાાંથી િાકાિ છે .

ેિા અથિા માગાદસશિકાના પ્રાણીઓને િેમના માબલકની

અપાંગિા ાથે કાં ળાયેલા સિસશષ્ટ્ટ કાયો કરિા માટે વ્યક્તિગિ રીિે િાલીમ આપિામાાં આિે છે , જેમ કે
કોઈ અંિ વ્યક્તિ છે જેને િે માગાદશાન આપે છે અથિા કોઈ એિા વ્યક્તિ જયારે િેને આંચકીનો હુમલો
આિે છે તયારે િેને િાઈની બિમારીમાાં હાય કરે છે .
[આિા

ૂ અથિા મુદાયનુ ાં નામ] ભૌસિક પરર રમાાં િાજિી ફેરફારોની પણ માંજૂરી આપશે
કાં લ

જયારે કોઈ સિકલાાંગ વ્યક્તિને આિશ્યકિા હોય તયારે સનિા સ્થાનનો ઉપયોગ કરિાની અને આનાંદ
માણિાની

અથિા

માન િક મળશે અને આ ફેરફાર અસનસિિ મુશ્કેલીઓનુ ાં કારણ નહીં િને [આિા

ૂ
કાં લ

મુદાયનુ ાં નામ]. યોગ્ય ફેરફાર એ અપાંગિા િરાિિા સનિા ીને રાખિા માટે વ્યક્તિગિ

હાઉસ િંગ એકમ અથિા

ામાન્ય ક્ષેત્રના આંિરરક અથિા િાહ્ય ભાગમાાં કરિામાાં આિેલ માળખાકીય

ફેરફાર છે .
યોગ્ય આિા

મેળિિા અથિા યોગ્ય ફેરફારની સિનાંિી કરિા માટે , [હાઉસ િંગ

મુદાયના કમાચારીનુ ાં નામ, ફોન નાંિર અને ઇમેઇલ

કાં ુ લ અથિા

રનામુ,ાં જેમની પા ે યોગ્ય આિા /સુિારણા

માટેની સિનાંિીઓ સનદે સશિ થિી જોઈએ] નો પ
ાં કા કરો. િમારી સિનાંિી પર પ્રરક્રયા કરિા માટે , [આિા
ૂ અથિા
કાં લ

મુદાયનુ ાં નામ]

ારિાર આપિા ડોતટર અથિા માનસ ક આરોગ્ય વ્યિ ાયી પા ેથી

હાયક દસ્િાિેજોની જરૂર પડી શકે છે િેની ખાિરી કરિા માટે કે િમે અક્ષમ છો LAD અને સિનાંિી
થયેલ રહેઠાણ અથિા ફેરફાર એ િમને સનિા સ્થાનનો ઉપયોગ કરિાની અને આનાંદ માણિાની માન
િક પ ૂરી પાડિા માટે જરૂરી છે . સિનાંિી

ાથે

િ
ાં સાં િિ િિી સિનાંિીઓ અને મારહિી, જયાાં સુિી કાયદા

દ્વારા જાહેર કરવુ ાં જરૂરી નથી, જેમાાં િિીિી મારહિી રહિ, ગુપ્િ રાખિામાાં આિશે.
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[ આિા

ૂ અથિા
કાં લ

મુદાયનુ ાં નામ] િમારી સિનાંિી પર િાતકાબલક સનણાય લેશે અને િે

સનણાય લેબખિમાાં પ્રદાન કરશે. જો [ આિા

ૂ અથિા મુદાયનુ ાં નામ] સિનાંિી કરે લી આિા અથિા
કાં લ

સુિારાને માંજૂરી આપી શકિા નથી, િો અમે િમને સ્િીકાયા હોય િેિા

માિાનકારી ઉકેલ માટે પ્રયતન

કરીશુ.ાં
આ નીસિ હેઠળ આિા

અથિા ફેરફારની સિનાંિી કરિા માટે અથિા આ નીસિ હેઠળ અથિા

LAD હેઠળ િમારા હકોનો ઉપયોગ કરિાનો પ્રયા

કરિા િદલ િમે િદલો લઈ શકાિા નથી અને

ભસિષ્ટ્યમાાં પણ નહીં લો.
કોઈપણ વ્યક્તિ એવુ ાં માને છે કે આિા

અથિા ફેરફારની સિનાંિીને ગેરકાયદે ર રીિે નકારી

કાઢિામાાં આિી છે અથિા ગેરિાજિી રીિે સિલાંબિિ કરિામાાં આિી છે િો િે નાગરરક સિભાગ પરના
New Jersey સિભાગનો www.NJCivilRights.gov અથિા 1-866-405-3050 પર
આિા

પ
ાં કા કરી શકે છે .

પ્રદાિા દ્વારા રહેિાની સિનાંિીને નકાયાાના 180 રદિ ની અંદર નાગરરક અસિકાર પરના New

Jersey સિભાગમાાં ફરરયાદ દાખલ કરિી આિશ્યક છે .
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