ਅੱਗੇ ਦ ੱਤੀ ਮਾਡਲ ਦਿਰਪੱਖ ਆਵਾਸ ਿੀਤੀ ਦਿਊ ਜਰਸੀ ੇ ਿਾਗਦਰਕ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ ੇ ਦਵਭਾਗ ੁ ਆਰਾ ਦਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਜੋ ਦਿਊ ਜਰਸੀ ੇ ਭੇ ਭਾਵ ੇ ਦਖਲਾਫ਼ ਕਾਿੂੰਿ, ਐਿ.ਜੇ.ਐਸ.ਏ. § 10:5-1 ਤੋਂ -49, ਅਤੇ ਸੂੰਘੀ ਦਿਰਪੱਖ ਆਵਾਸ ਕਾਿੂੰਿਾਾਂ ਦਵੱਚ
ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆਵਾਸ ਸੁਰਦੱ ਖਆ ਿੂੰ ਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਿਰਪੱਖ ਆਵਾਸ ਿੀਤੀ ਘਰ ਪਰ ਾਿ ਕਰਿ ਵਾਦਲਆਾਂ ੁ ਆਰਾ
ਉਹਿਾਾਂ ੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਦਿਰਪੱਖ ਆਵਾਸ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦਤਆਰ ਕਰਿ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਸੂੰਸਾਿਿ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕ ੀ ਹੈ।
ਮਾਡਲ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਸ ਿੀਤੀ
[ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ

ਾ ਿਾਮ] ੀ ਇਹ ਿੀਤੀ ਹੈ ਦਕ ਦਿਊ ਜਰਸੀ ੇ ਭੇ ਭਾਵ ੇ ਦਖਲਾਫ਼ ਕਾਿੂੰਿ

(ਐਲਏਡੀ), ਐਿ.ਜੇ.ਐਸ.ਏ. § 10:5-1 ਤੋਂ -49 ਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ, ਦਜੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਕ ਸਾਰੇ ਆਵਾਸਸਬੂੰਿੀ ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ, ਅਦਜਹੇ ਆਵਾਸ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਅਤੇ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਜਾਤ,
ਮਤ, ਿਰਮ, ਰੂੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਪੀੜਹ ੀ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਾਾਂ ਛਾਤੀ ੁ ਆਰਾ ੁ ੱਿ ਚੁਘ
ੂੰ ਾਉਣ, ਦਲੂੰਗ, ਦਲੂੰਗ ਪਛਾਣ
ਜਾਾਂ ਪਰਗਟਾਵੇ, ਦਜਿਸੀ ਰਪਾਾਂਤਰ, ਪਦਰਵਾਰਕ ਸਦਥਤੀ (ਦਜਸ ਿੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ੀ ੇਖਭਾਲ ਜਾਾਂ ਦਿਗਰਾਿੀ ਜਾਾਂ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪਦਰਭਾਦਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਾ ਹੈ), ਅਪੂੰਗਤਾ, ਯਿਾਈਦਟਡ ਸਟੇਟਸ

ੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਦਸਸ ਦਵੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਵਾਬ ੇਹੀ,

ਸ਼ਾ ੀਸ਼ੁ ਾ ਸਦਥਤੀ, ਿਾਗਦਰਕ ਸੂੰਘ ਸਦਥਤੀ, ਜਾਾਂ ਘਰੇਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਦਥਤੀ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਪਲਬਿ ਹੁੂੰ ੇ ਹਿ। ਐਲਏਡੀ ਦਕਰਾਏ
ਜਾਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ੇ ਭੁ ਗਤਾਿਾਾਂ ਲਈ (ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ੇ ਆਵਾਸ ਚੋਣ ਵਾਊਚਰਾਾਂ, ਐਸਆਰਏਪੀ (ਰਾਜ ਰੈਂਟਲ ਸਦਹਯੋਗ ਪਰੋਗਰਾਮ), ਟੀਆਰਏ
(ਅਸਥਾਈ ਰੈਂਟਲ ਪਰੋਗਰਾਮ), ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਦਹਯੋਗ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਕ ਸੁਰਦੱ ਖਆ ਆ ਮਿੀ ਸਮੇਤ) ਵਰਤੀ
ਗਈ ਕਾਿੂੰਿੀ ਆਮ ਿੀ ੇ ਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਆਿਾਦਰਤ ਆਵਾਸ ਪੱਖਪਾਤ ਿੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਾ ਹੈ (ਇਕੱਦਿਆਾਂ, ਐਲਏਡੀ ੁ ਆਰਾ ਸੁਰੱਦਖਅਤ
ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ)।
ਇਸ ਿੀਤੀ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਕ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ੇ ਿਾਲ, [ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ
ਸੂੰਚਾਲਕ ਘਰ ੀ ਦਵਕਰੀ, ਦਕਰਾਏ ਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਪਦਹਲ ਬਾਰੇ ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਵੱਚਲੇ ਦਵਅਕਤੀਆਾਂ ੀ
ਵਾਸਤਦਵਕ ਜਾਾਂ ਦਗਆਤ ਸ ੱਸਤਾ ਉੱਤੇ ਆਿਾਦਰਤ ਜਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ੇ ਅਦਜਹੇ ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ

ੇ ਿਾਲ ਸਬੂੰਿ

ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋ

ਐਲਏਡੀ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਾ ਸ ੱਸ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ੇ ਕਾਿੂੰਿੀ ਆਮ ਮੀ ੇ ਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਆਿਾਦਰਤ ਉਹਿਾਾਂ ਿਾਲ ਭੇ ਭਾਵ ਿਹੀਂ
ਕਰ ੇ ਹਿ। ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੇਿ ਦਲਦਖਆ ਿਹੀਂ ਕਰ ੇ ਅਤੇ ਿਹੀਂ ਕਰਿਗੇ:
A. ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰਦੱ ਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ਿੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣ ਜਾਾਂ ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ੇਣ ਲਈ ਇਿਕਾਰ, ਘਰ
ਵੇਚਣ ਜਾਾਂ ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ੇਣ ਲਈ ਸੌ ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ, ਜਾਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਿ ਿਾ ਕਰਾਉਣਾ;
B. ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰਦੱ ਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਦਵਕਰੀ, ਦਕਰਾਏ ਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ੇ ਦਿਯਮਾਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ
ਦਵੱਚ ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ੇ ਿਾਲ ਭੇ ਭਾਵ ਕਰਿਾ, ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਦਕਰਾਏ ਾਰੀ ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
C. ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰਦੱ ਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਦਕਸੇ ਦਕਰਾਏ ਾਰ ਿੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਾਂ ਉਸ ੀ ਲੀਜ਼ ਿੂੰ ਿਦਵਆਉਣ ਤੋਂ
ਇਿਕਾਰ ਕਰਿਾ;
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D. ਇੱਕ ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ

ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਦਕਸੇ ਤਰਜੀਹ, ਬੂੰ ਸ਼, ਜਾਾਂ ਭੇ ਭਾਵ ਿੂੰ ਦ ਖਾਉਂ ੇ ਦਕਸੇ ਛਪੇ ਹੋਏ

ਦਵਦਗਆਪਿਾਾਂ ਅਤੇ ਔਿਲਾਈਿ ਪੋਸਦਟੂੰਗਸ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ੇਣਾ, ਦਪਰੂੰਟ ਕਰਿਾ, ਜਾਾਂ ਪਰਕਾਦਸ਼ਤ ਕਰਿਾ;
E. ਇੱਕ ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰਦੱ ਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ਿੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਦਕ ਕੋਈ ਘਰ ਛਾਣਬੀਣ, ਦਕਰਾਏ, ਜਾਾਂ
ਦਵਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਜ ਦਕ ਘਰ ਅਸਲ ਦਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ;
F. ਇੱਕ ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ

ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ, ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੂੰ ਉਹਿਾਾਂ

ੇ ਇੱਛਤ ਘਰ ਤੋਂ

ਰ ਦਲਜਾਉਣਾ, ਜਾਾਂ ਇੂੰਝ

ਦ ਖਾਉਣਾ ਦਕ ਆਾਂਢ-ਗੁਆਾਂਢ ਇੂੰਝ ਬ ਲ ਦਰਹਾ ਹੈ ਦਜਸ ਿਾਲ ਸੂੰਪੱਤੀ ਾ ਮੁਲ
ੱ ਘੱਟ ਸਕ ਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਿ ਵਿ ਸਕ ਾ ਹੈ,
ਜਾਾਂ ਸਕਲਾਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਤਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਸਕ ੀ ਹੈ;
G. ਇੱਕ ਭਦਵੱਖੀ ਦਕਰਾਏ ਾਰ ਿੂੰ ਘਰ ੇਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿਾ ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਭਦਵੱਖੀ ਦਕਰਾਏ ਾਰ ਿੂੰ ਘਰ ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਣਾ ਦਕਉਂਦਕ ਉਹਿਾਾਂ

ੀ ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ਆਵਾਸ ਚੋਣ ਵਾਊਚਰਾਾਂ, ਐਸਆਰਏਪੀ (ਸਟੇਟ ਰੈਂਟਲ ਸਦਹਯੋਗ ਪਰੋਗਰਾਮ),

ਟੀਆਰਏ (ਅਸਥਾਈ ਰੈਂਟਲ ਸਦਹਯੋਗ), ਜਾਾਂ ਸੂੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਾਂ ਸਥਾਿਕ ਰੈਂਟਲ-ਸਦਹਯੋਗੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ੁ ਆਰਾ ਪਰ ਾਿ ਕੀਤੀ
ਦਕਸੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾਂ ਵਾਊਚਰਾਾਂ ੁ ਆਰਾ; ਜਾਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਾਂ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤ,ੇ ਅਤੇ ਪਰਕ
ਸੁਰੱਦਖਆ ਆਮ ਿੀ ਸਮੇਤ ਆਮ ਿੀ

ੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ੁ ਆਰਾ ਭੁ ਗਤਾਿ ਕਰਿ

ੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ; ਜਾਾਂ ਦਕਸੇ ਛਪੇ ਹੋਏ

ਦਵਦਗਆਪਿ, ਮੌਦਖਕ ਜਾਾਂ ਦਲਖਤ ਦਬਆਿ, ਜਾਾਂ ਔਿਲਾਈਿ ਪੋਸਦਟੂੰਗ ਦਵੱਚ ਅਦਜਹੀ ਦਕਸੇ ਬੂੰ ਸ਼ ਜਾਾਂ ਇਿਕਾਰ ਿੂੰ ਜ਼ਾਹਰ
ਕਰਿਾ (ਉ ਾਹਰਿ ਲਈ, “ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ਲਾਗ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਾ”, “ਟੀਆਰਏ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਾ” ਜਾਾਂ “ਇਹ ਸੂੰਪੱਤੀ
ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ਲਈ ਮਿਜ਼ਰ ਿਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ”, ਇਹੋ ਦਜਹੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿ ਵਰਦਜਤ ਹਿ);
H. ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ੁ ਆਰਾ ਘਰ, ਜਾਾਂ ਇਸ ੇ ਦਕਸੇ ਦਿਯਮਾਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ ਿੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਅਣਚਾਹੇ
ਸੂੰਭੋਗ ੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਦਲੂੰਗਕ ਦਹਤਾਾਂ ਿੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ;
I. ਅਣਚਾਦਹਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਦਜਿਸੀ ਦਕਸਮ

ਾ ਦਵਵਹਾਰ ਕਰਿਾ ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਿਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੈਰੀ, ਜਾਾਂ

ਅਪਮਾਿਜਿਕ ਆਵਾਸ ਮਾਹੌਲ ਪੈ ਾ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਦਜਆਾਂ ਿੂੰ ਅਦਜਹਾ ਕਰਿ ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ੇਣੀ;
J. ਦਕਸੇ ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਅਣਚਾਦਹਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਦਵਵਹਾਰ ਕਰਿਾ ਦਜਸ ਕਰਕੇ
ਿਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੈਰੀ, ਜਾਾਂ ਅਪਮਾਿਜਿਕ ਆਵਾਸ ਮਾਹੌਲ ਪੈ ਾ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਦਜਆਾਂ ਿੂੰ ਅਦਜਹਾ ਕਰਿ ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ੇਣੀ;
K. ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ੀ ਦਕਸੇ ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਵੱਚ ਦਗਆਤ ਸ ੱਸਤਾ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ੇ ਅਦਜਹੇ ਦਕਸੇ
ਦਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਸਬੂੰਿ ਕਾਰਿ ਜੋ ਦਕਸੇ ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਾ ਵਾਸਤਦਵਕ ਜਾਾਂ ਦਗਆਤ ਸ ਸ
ੱ ਹੈ, ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਿ
(A) ਤੋਂ (J) ਦਵੱਚ ਸਚੀਬੱਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕਰਿੀਆਾਂ;
L. ਬੱਦਚਆਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦਰਵਾਰਾਾਂ ਿੂੰ ਘਰ ੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣਉਦਚਤ ਦਕਰਾਏ ਾਰੀ ਪਾਬੂੰ ੀਆਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਾਂ;
2
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M. ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ੇ ਵਾਸਤਦਵਕ ਜਾਾਂ ਦਗਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ, ਜਾਤ, ਜਾਾਂ ਿਸਲੀ ਗੁਣਾਾਂ ੇ ਕਾਰਿ ਦਕਸੇ ਭਦਵੱਖੀ ਦਕਰਾਏ ਾਰ
ੀ ਜਾਾਂ ਖਰੀ ਾਰ

ੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਿ ਜਾਾਂ ਿਾਗਦਰਕਤਾ ਸਦਥਤੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣਵੀਂ ਪੁਛਦਗਛ ਕਰਿੀ, ਜਾਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਦਲਖਤੀ ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿੀ;
N. ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ

ੀ ਦਕਰਾਏ ਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਦਿਊਿਤਮ ਆਮ ਿੀ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ

ੇਣ ਸਮੇਂ (ਦਕਸੇ ਵੀ

ਦਿਊਿਤਮ ਆਮ ਿੀ ਜ਼ਰਰਤ, ਦਵੱਤੀ ਦਮਆਰ, ਜਾਾਂ ਆਮ ਿੀ ਦਮਆਰ ਿੂੰ ਦਸਰਫ਼ ਦਕਰਾਏ ਾਰ ੁ ਆਰਾ ਭੁ ਗਤਾਿ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਕਰਾਏ ੇ ਦਹੱਸੇ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਦਗਣਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ, ਿਾ ਦਕ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਦਸਕ ਦਕਰਾਏ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ)
ਦਵਅਕਤੀ ੁ ਆਰਾ ਦਕਰਾਏ ਾਰੀ ਸਦਹਯੋਗ ੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਹਸਾਬ

ੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਦਹਣਾ (ਦਜਵੇਂ ਦਕ

ਸੈਕਸ਼ਿ 8 ੇ ਆਵਾਸ ਚੋਣ ਵਾਊਚਰ, ਐਸਆਰਏਪੀ, ਟੀਆਰਏ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਦਹਯੋਗ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ,
ਜਾਾਂ ਪਰਕ ਸੁਰੱਦਖਆ ਆਮ ਿੀ)।
O. ਦਕਸੇ ਪਰਵ ਦਗਰਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਾਂ ਅਪਰਾਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਵਅਕਤੀਆਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੈਂ ਕੇਟ ਐਕਸਕਲਸ਼ੂੰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਯ.ਐਸ. ੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ
ਸ਼ਦਹਰੀ ਦਵਕਾਸ ੇ ਅਪਰੈਲ 2016 ੇ ਦਿਰ ੇਸ਼ਿ ਿੂੰ ਭੂੰਗ ਕਰਿਾ; ਜਾਾਂ ਜਾਤ ਜਾਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬਝ ਕੇ
ਭੇ ਭਾਵ ਕਰਿ ੇ ਕਪਟ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਿਕ ਇਦਤਹਾਸ ਿੂੰ ਵਰਤਣਾ (ਉ ਾਹਰਿ ਲਈ, ਘਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ੇ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਰੂੰਗ ੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ੇ ਦਖਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਿਕ-ਦਰਕਾਰਡ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੂੰ ੀਆਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਰ ਗੋਰੇ ਆਵੇ ਕਾਾਂ ਲਈ ਿਹੀਂ)।
[ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੂੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਪ ਿਾਦਮਤ ਦਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਿੀਤੀ
ਾ ਪਾਲਣ ਕਰਿ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਦਹੂੰ ਾ ਹੈ, ਉਸ ੇ ਦਖਲਾਫ਼ ਢੁ ਕਵੀਂ ਿੇ ਮ ਪਾਲਣ ਸਬੂੰਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਿੀਤੀ ੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਉਲੂੰਘਣ ੀ ਸਚਿਾ [ਅਦਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਿਾਮ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਜਹਿਾਾਂ ਿੂੰ ਦਕਸੇ ਉਲੂੰਘਣ

ਬਾਰੇ ਦਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀ ੀਆਾਂ ਹਿ] ਿੂੰ ਦ ਓ।
ਇਸ ਿੀਤੀ ੇ ਤਦਹਤ ਕੋਈ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਿੀਤੀ ੇ ਤਦਹਤ ਜਾਾਂ ਐਲਏਡੀ ੇ ਤਦਹਤ ਆਪਣੇ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ
ਿੂੰ ਵਰਤਣ ੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬ ਲਾ ਿਹੀਂ ਦਲਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਅਤੇ ਿਹੀਂ ਦਲੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
[ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ੇ ਏਜੂੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਪ ਿਾਦਮਤ ਦਵਅਕਤੀ ੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ
ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਜਸ ੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਕਰਾਏ ਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਆਵੇ ਕਾਾਂ ੇ ਿਾਲ ਦਕਸੇ ਐਲਏਡੀ-ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਦਵੱਚ ਸ ੱਸਤਾ ਜਾਾਂ ਦਗਆਤ
ਸ ੱਸਤਾ ੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਦਵਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਦਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਾ ਹੈ, ਐਲਏਡੀ ੇ ਉਲੂੰਘਣ ਿੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕ ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ
ਦਕਰਾਏ ਾਰ ਜਾਾਂ ਆਵੇ ਕ ਦਜਸ ਾ ਮੂੰਿਹਣਾ ਹੈ ਦਕ [ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ੇ ਦਕਸੇ ਮਾਲਕ, ਏਜੂੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ,
ਜਾਾਂ ਿਾਦਮਤ ਦਵਅਕਤੀ ਿੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਕਸੇ

ਾ ਉਲੂੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ www.NJCivilRights.gov ਜਾਾਂ

1-866-405-3050 'ਤੇ ਦਿਊ ਜਰਸੀ ੇ ਿਾਗਦਰਕ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ ੇ ਦਵਭਾਗ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਭੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਦਥਤ
ਦਵਵਹਾਰ ੇ 180 ਦ ਿਾਾਂ ੇ ਅੂੰ ਰ ਦਿਊ ਜਰਸੀ ੇ ਿਾਗਦਰਕ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ ੇ ਦਵਭਾਗ ੇ ਿਾਲ ਇੱਕ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਿਾਗਦਰਕ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ ੇ ਦਵਭਾਗ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਦਗਣਤੀ ਦਵੱਚ ਦਿਰਪੱਖ ਆਵਾਸ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟਾਾਂ ਹਿ ਜੋ
https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹਿ।
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ਅੰਨਤਕਾ A: ਨਕਸੇ ਅਪੰਗ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਿਾਸਬ ਨਲਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਣ
[ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ਆਪਣੇ ਦਿਯਮਾਾਂ, ਿੀਤੀਆਾਂ, ਅਦਭਆਸਾਾਂ, ਕਾਰਜਦਵਿੀਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਵੱਚ
ਮੁਿਾਸਬ ਦਲਹਾਜ਼ ਪਰ ਾਿ ਕਰੇਗਾ ਜ ੋਂ ਅਦਜਹੇ ਦਲਹਾਜ਼ ਦਕਸੇ ਅਪੂੰਗ ਦਵਅਕਤੀ ਿੂੰ ਦਕਸੇ ਘਰ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਸ ਾ ਮਜ਼ਾ
ਲੈ ਣ ਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੂੰ ੇ ਹਿ ਅਤੇ ਜ ੋਂ ਦਲਹਾਜ਼ ਕਾਰਿ [ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ੇ
ਸੂੰਚਾਲਿਾਾਂ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਿਾਵਾਜਬ ਔਦਖਆਈ ਪੈ ਾ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੁਿਾਸਬ ਦਲਹਾਜ਼ ਦਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ, ਇਸ ੀਆਾਂ
ਕੁ ਝ ਉ ਾਹਰਿਾਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਦਕਸੇ ਤੀਜੀ-ਦਿਰ ਿੂੰ ਇੱਕ ਅਪੂੰਗ ਦਕਰਾਏ ਾਰ ੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਦਹ-ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਿ ਜਾਾਂ
ਦਕਰਾਏ ਾ ਭੁ ਗਤਾਿ ਕਰਿ ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ੇਣਾ ਜਾਾਂ ਭਾਵਿਾਤਮਕ ਸਮਰਥਿ ੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਿਵਰ ਵਾਲੇ ਦਿਵਾਸੀ ਾ ਦਲਹਾਜ਼ ਕਰਿ
ਲਈ ਦਬਲਦਡੂੰਗ ੀ ਪਾਲਤ ਜਾਿਵਰਾਾਂ ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੈ ੀ ਿੀਤੀ ਦਵੱਚ ਮਾਮਲੇ ਅਿੁ ਸਾਰ ਅਪਵਾ ਪਰ ਾਿ ਕਰਿਾ। ਦਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਦਿਆਿ ਦ ਓ ਦਕ ਸੇਵਾ ਜਾਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਜਾਿਵਰ, ਭਾਵਿਾਤਮਕ ਸਮਰਥਿ ੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਿਵਰਾਾਂ ੇ ਉਲਟ, ਪਾਲਤ
ਜਾਿਵਰਾਾਂ ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਿੀਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਾਂ ੇ ਹਿ। ਸੇਵਾ ਜਾਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਜਾਿਵਰਾਾਂ ਿੂੰ ਮਾਲਕ ੀ
ਅਪੂੰਗਤਾ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਢੂੰਗ ਿਾਲ ਦਸਖਲਾਈ ਦ ੱਤੀ ਜਾਾਂ ੀ ਹੈ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਦਕਸੇ ਅੂੰਿੇ ਹ ਦਵਅਕਤੀ
ਿੂੰ ਰਸਤਾ ਦ ਖਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਦਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦਵਅਕਤੀ ਾ ਮ

ਕਰਿਾ ਜ ੋਂ ਉਸਿੂੰ ੌਰਾ ਪੈ ਦਰਹਾ ਹੈ।

[ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ਭੌਦਤਕ ਪਦਰਸਰਾਾਂ ਦਵੱਚ ਵੀ ਮੁਿਾਸਬ ਸੂੰਸ਼ੋਿਣ ਕਰਿ ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ੇਣਗੇ
ਜ ੋਂ ਅਦਜਹੇ ਦਕਸੇ ਅਪੂੰਗ ਦਵਅਕਤੀ ਿੂੰ ਦਕਸੇ ਘਰ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਸ ਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ
ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੋਂ ਸੂੰਸ਼ੋਿਣ ਕਾਰਿ [ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ੇ ਸੂੰਚਾਲਿਾਾਂ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਿਾਵਾਜਬ ਔਦਖਆਈ
ਪੈ ਾ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੁਿਾਸਬ ਸੂੰਸ਼ੋਿਣ ਦਕਸੇ ਅਪੂੰਗ ਦਰਹਾਇਸ਼ੀ ਾ ਦਲਹਾਜ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਦਕਸੇ ਏਕਲ ਆਵਾਸ ਇਕਾਈ ਜਾਾਂ
ਆਮ ਖੇਤਰ ੇ ਅੂੰ ਰਿੀ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਹੱਸੇ ਦਵੱਚ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਬ ਲਾਵ ਹੈ।
ਮੁਿਾਸਬ ਦਲਹਾਜ਼ ਜਾਾਂ ਮੁਿਾਸਬ ਸੂੰਸ਼ੋਿਣ ੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਲਈ, [ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ

ਿਾਮ, ਫ਼ੋਿ ਿੂੰਬਰ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਦਜਹਿਾਾਂ ਿੂੰ ਮੁਿਾਸਬ ਦਲਹਾਜ਼/ਸੂੰਸ਼ੋਿਣ ਲਈ ਬੇਿਤੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀ ੀਆਾਂ ਹਿ]
ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਿਤੀ 'ਤੇ ਪਰਦਕਦਰਆ ਕਰਿ ਲਈ, [ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ਿੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਮਾਿਦਸਕ ਦਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਕ ਦਲਖਤੀ ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕ ੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਲਈ ਦਕ
ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਐਲਏਡੀ ੁ ਆਰਾ ੱਸੇ ਅਿੁ ਸਾਰ ਅਪੂੰਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤਾ ਦਲਹਾਜ਼ ਜਾਾਂ ਸੂੰਸ਼ੋਿਣ ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਘਰ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਅਤੇ
ਆਿੂੰ

ਲੈ ਣ

ਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਾਂ ਬੇਿਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਬੇਿਤੀ ਿਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ ੋਂ ਤਕ ਕਾਿੂੰਿ ੁ ਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ ੀ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ੀ।
[ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਿਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁ ਰੂੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਿੂੰ ਦਲਖਤ
ਦਵੱਚ ਪਰ ਾਿ ਕਰਿਗੇ। ਜੇ [ਆਵਾਸ ਕਾਮਪਲੈ ਕਸ ਜਾਾਂ ਬਰਾ ਰੀ ਾ ਿਾਮ] ਬੇਿਤੀ ਕੀਤਾ ਦਲਹਾਜ਼ ਜਾਾਂ ਸੂੰਸ਼ੋਿਣ ਿਹੀਂ ੇ ਸਕ ੇ, ਤਾਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ੀ ਕੋੋੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਿੀਤੀ ੇ ਤਦਹਤ ਦਕਸੇ ਦਲਹਾਜ਼ ਜਾਾਂ ਸੂੰਸ਼ੋਿਣ ੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਿੀਤੀ ੇ ਤਦਹਤ ਜਾਾਂ ਐਲਏਡੀ ੇ ਤਦਹਤ
ਆਪਣੇ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ ਿੂੰ ਵਰਤਣ ੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬ ਲਾ ਿਹੀਂ ਦਲਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਅਤੇ ਿਹੀਂ ਦਲੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਦਵਅਕਤੀ ਦਜਸ ਾ ਮੂੰਿਹਣਾ ਹੈ ਦਕ ਦਕਸੇ ਦਲਹਾਜ਼ ਜਾਾਂ ਸੂੰਸ਼ੋਿਣ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਿੂੰਿੀ ਢੂੰਗ ਿਾਲ ਇਿਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਦਗਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿਾਮੁਿਾਸਬ ਢੂੰਗ ਿਾਲ ਲੂੰਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਦਿਊ ਜਰਸੀ

ੇ ਿਾਗਦਰਕ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ

ੇ ਦਵਭਾਗ ਿਾਲ

www.NJCivilRights.gov ਜਾਾਂ 1-866-405-3050 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਰ ਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਦਵਅਕਤੀ ੁ ਆਰਾ
ਦਲਹਾਜ਼ ਬੇਿਤੀ ਲਈ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ੇ 180 ਦ ਿਾਾਂ ੇ ਅੂੰ ਰ ਦਿਊ ਜਰਸੀ ੇ ਿਾਗਦਰਕ ਅਦਿਕਾਰਾਾਂ ੇ ਦਵਭਾਗ ੇ ਿਾਲ ਇੱਕ
ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ।
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