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ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਘਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖੱ ਿਆ
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ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂ ੰਨ (ਐਲਏਡੀ) ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂ ੰ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂ ੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ
ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰੈਂਟਲ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਆਵਾਸ ਚੋਣ ਵਾਊਚਰਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਆਪਾਤਕਾਲ ਰੈਂਟਲ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਵੀਈਆਰਏਪੀ), ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਂਟਲ ਸਹਿਯੋਗ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਸਆਰਏਪੀ), ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੈਂਟਲ ਸਹਿਯੋਗ (ਟੀਆਰਏ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ; ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ,
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮਦਨੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਣ ਤੋਂ
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8, ਸੀਵੀਈਆਰਏਪੀ, ਐਸਆਰਏਪੀ, ਟੀਆਰਏ, ਜਾਂ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਾਏ ਦੁ ਆਰਾ
ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ; ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂ ੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ ਨੂ ੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੁ ਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
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ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂ ੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਾਊਚਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ,” “ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੀਵੀਈਆਰਏਪੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ,” “ਟੀਆਰਏ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,” ਜਾਂ “ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਐਲਏਡੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਐਲਏਡੀ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਪੱਖਪਾਤੀ, ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂ ੰ ਵੀ
ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰ ਇਸ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਲਏਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
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