ન્�ુ જસ� �ડિવઝન ઓન િસિવલ રાઇટ્સ (DCR) દ્વારા મોડલ �ડસ્ક્લોઝર સ્ટ� ટમેન્ટનો �ુસદ્દો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે ક� �થી હાઉિસ�ગ
એક્ટ, N.J.S.A. માં યોગ્ય તક ન�� કર� શકાય ક� � િનવાસ સંરક્ષણમાં પ્રિત�બ��બત થાય છે . 46:8-52 થી 64, (FCHA) અને તેની
સાથેના િનયમો, N.J.A.C. 13:5. આ મોડલ �ડસ્ક્લોઝર સ્ટ�ટમેન્ટનો ઉપયોગ હાઉિસ�ગ પ્રદાતાઓ દ્વારા તેમની પોતાની સામગ્રી બનાવવા
માટ�ના સંસાધન તર�ક� કર� શકાય છે .
મોડલ �ડસ્ક્લોઝર સ્ટ�ટમેન્ટ:
ન્�ુ જસ�ની ફ�ર ચાન્સ ઇન હાઉિસ�ગ એક્ટ, N.J.S.A. 46:8-52 થી 64 (FCHA), ઑફર લંબાવવી ક� ઑફર લંબાવ્યા બાદ ઘર ભાડ� આપ�ુ ં ક�
નહ� તે ન�� કરવા માટ� વ્ય�ક્તના �ુના�હત ઇિતહાસને ધ્યાનમાં લેવાની હાઉિસ�ગ પ્રદાતાની ક્ષમતા ને મયાર્ �દત કર� છે .
હાઉિસ�ગ માટ� શરતી ઓફર કરતા પહ�લા, [હાઉિસ�ગ પ્રદાતા�ું નામ] ફક્ત અરજદારને ફ�ડરલી સહાયતાના પ�રસરમાં
મેથામ્ફ�ટામાઇનના ઉત્પાદન અથવા ઉત્પાદન માટ� ખાતર� છે ક� ક�મ તે ધ્યાનમાં લઈ શક� છે આવાસ, અથવા અરજદારને રા�ય
�િતય અપરાધી ન�ધણી કાયર્ક્રમ હ�ઠળ આ�વન ન�ધણીની જ�ર�યાતા ચ્હ� ક� નહ�. [આવાસ પ્રદાતા�ું નામ] અર� પ્ર�ક્રયાના ભાગ
�પે અરજદારના �ુના�હત ઈિતહાસને લગતી કોઈપણ અન્ય મા�હતીને અરજદાર અથવા અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત અથવા સંસ્થા પાસેથી
િવનંતી કર�ને માંગવામાં આવશે નહ� અને �યાં �ુધી આવાસની શરતી ઑફર ન થાય ત્યાં �ુધી આવાસ બનાવવામાં આવેલ છે .
હાઉિસ�ગની શરતી ઓફરને લંબાવ્યા બાદ, [હાઉિસ�ગ પ્રદાતા�ું નામ] FCHA અને તેની સાથેના િનયમો અ�ુસાર, ઘર ભાડ� આપ�ુ ં ક�
નહ� તે ન�� કરવા માટ� અરજદારના ફોજદાર� ર� કોડર્ ની સમીક્ષા અને િવચારણા કરવાનો હ�� ુ ધરાવે છે .
[આવાસ પ્રદાતા�ું નામ] શરતી ઑફર અમલી કરતાં પહ�લાં અથવા પછ�, નીચેનામાંથી કોઈપણ �ુના�હત ર� કોડર્ � ું � ૂલ્યાંકન અથવા
િવચારણા કરવામાં આવશે નહ�:
(1) ધરપકડ અથવા આરોપો ક� � �ુના�હત દોિષત ઠરાવ્યા નથી;
(2) કાઢ� નાખવામાં આવેલી �ુનાઓ;
(3) લા�ુ કરવામાં આવેલ માફ� દ્વારા �સ
ં ૂ ી નાખવામાં આવેલી ક� ૂલાતો;
(4) ખાલી કર� લ અને અન્યથા કાયદ� સર ર�તે રદ કરાયેલ પ્રતીિતઓ;
(5) �કશોર અપરાધના િનણર્યો
(6) � ર� કોડર્ જને ન�ધવામાં આવ્યા છે .
[આવાસ પ્રદાતા�ું નામ] શરતી ઑફર �ર� કયાર્ બાદ, ફોજદાર� ર� કોડર્ ધ્યાનમાં લઈ શક� છે �:
•

N.J.S.2C:24-4(b)(3) ના ઉલ્લંઘનમાં હત્યા, ઉગ્ર �તીય �ુમલો, અપહરણ, અ�ગ્નદાહ, માનવ તસ્કર�, �તીય �ુમલો,
બાળકના કલ્યાણને જોખમમાં � ૂકવા માટ� દોિષત ઠ�રવવામાં પ�રણમ્�ુ;ં

•

કોઈપણ �ુના માટ� દોિષત ઠ�રવવામાં પ�રણમ્�ુ ં ક� � બદલ આ�વન રા�ય �િતયતા �ુનેગાર ન�ધણીની જ�ર હોય;

•

પાછલા 6 વષર્માં કોઈપણ 1st કક્ષાના દોિષત �ુના માટ� અથવા તે �ુના માટ� �લમાંથી �ુ�ક્ત છે ;

•

ગત 4 વષર્માં કોઈપણ 2nd અથવા 3rd કક્ષાના દોિષત �ુના માટ� અથવા તે �ુના માટ� �લમાંથી �ુ�ક્ત; અથવા

•

ગત 1 વષર્માં કોઈપણ 4th dકક્ષાના દોિષત �ુના માટ� અથવા તે �ુના માટ� �લમાંથી �ુ�ક્ત છે .

આ િનયમો ક�વી ર�તે લા�ુ પડ� છે તે િવશે વ�ુ મા�હતી માટ�, �ૃ પા કર�ને પરના સંસાધનોનો સંદભર્ લો
https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/division-on-civil-rights-home/fcha/.
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[આવાસ પ્રદાતા�ુ ં નામ] તમારા ફોજદાર� ર� કોડર્ ના આધાર� શરતી ઑફર પાછ� લઈ શક� છે જો [આવાસ પ્રદાતા�ુ ં નામ] �ુરાવાના
પ્રાધાન્યતા દ્વારા, પાછ� ખ�ચી લેવા�ુ ં ન�� કર� . ન�ધપાત્ર, કાયદ� સર અને ભેદભાવ ર�હત �હતને પ�ર� ૂણર્ કરવા માટ� જ�ર� છે .
જો [આવાસ પ્રદાતા�ુ ં નામ] તેમના વતી ફોજદાર� ર� કોડર્ ની તપાસ કરવા માટ� કોઈપણ િવક્ર� તા અથવા બહારની વ્ય�ક્ત/એ�ન્ટટ�નો
ઉપયોગ કર� છે , તો [હાઉિસ�ગ પ્રદાતા�ુ ં નામ] તેના માટ� વાજબી પગલાં લેશે ખાતર� કરો ક� િવક્ર� તા અથવા બહારની વ્ય�ક્ત/એ�ન્ટટ�
FCHA અને િનયમોની જ��રયાતોને અ�ુ�પ �ુના�હત ર� કોડર્ ની તપાસ કર� છે . ખાસ કર�ને, જો [આવાસ પ્રદાતા�ુ ં નામ] િવક્ર� તા
અથવા બહારની વ્ય�ક્ત અથવા સંસ્થા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી ફોજદાર� ઇિતહાસની � ૂછપરછ મેળવે છે � FCHA ના ઉલ્લંઘનમાં
હાથ ધરવામાં આવે છે �માં તે એવા ર� કોડર્ ને �હ�ર કર� છે �ની પરવાનગી નથી FCHA હ�ઠળ ગણવામાં આવે છે , [આવાસ પ્રદાતા�ુ ં

નામ] એ દશાર્ વ�ું આવશ્યક છે ક� તે તમાર� ભા�ુ આત િવશે િનણર્ય લેવા માટ� તે મા�હતી પર આધાર રાખતો નથી.
જો તમને �ુના�હત ઈિતહાસને કારણે હાઉિસ�ગની શરતી ઓફર પાછ� ખ�ચી લેવામાં આવી હોય, તો તમને આ િનધાર્ રણ કરવા
માટ� [આવાસ � ૂ�ં ુ પાડનાર�ું નામ] દ્વારા આધાર રાખેલી સામગ્રીની િવનંતી કરવાનો અને પ્રાપ્ત કરવાનો અિધકાર છે .
તમને આ િનવેદન મળ્યાના દસ (10) �દવસની �દર, કોઈપણ ફોજદાર� ર� કોડર્ ની �ુસગ
ં તતા અને સચોટતા �ગે િવવાદ
કરવાનો અને તમારા �ુનવર્સન અને સારા આચરણ સ�હત, પરં � ુ ફોજદાર� �ુના �ુધી મયાર્�દત નહ� હોવા સ�હત કોઈપણ
હક�કતો અથવા સંજોગોના �ુરાવા આપવાનો અિધકાર છે . તમે તમારા ફોજદાર� ર� કોડર્ ના પાસાઓમાં અચો�સતા દશાર્ વતા
�ુરાવા પણ આપી શકો છો ક� �ને FCHA હ�ઠળ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી શક� છે , અથવા �ુનવર્સન અથવા અન્ય ઘટાડવાના
પ�રબળોના �ુરાવા [આવાસ પ્રદાતા�ું નામ] ને કોઈપણ સમયે, દસ �દવસ બાદ .
આ િનવેદનમાં દશાર્વેલ પ્ર�ક્રયાના ઉલ્લંઘનમાં [હાઉિસ�ગ પ્રોવાઈડર�ું નામ] દ્વારા લેવામાં આવેલી કોઈપણ કાયર્વાહ� FCHA
�ુ ં ઉલ્લંઘન હોઈ શક� છે . જો તમે માનતા હોવ ક� [આવાસ પ્રદાતા�ું નામ]ના કોઈપણ મા�લક, એજન્ટ, કમર્ચાર� અથવા
હોદ્દે દાર� ઉપરોક્ત કોઈપણ આવશ્યકતાઓ�ું ઉલ્લંઘન ક�ુ� છે , તો તમે પર િસિવલ રાઈટ્સ પર ન્� ૂ જસ� �ડિવઝનનો સંપકર્ કર�
શકો છો. www.NJCivilRights.gov 1-866-405-3050). કિથત �પે ભેદભાવ� ૂણર્ આચરણના 180 �દવસની �દર DCR માં
ફ�રયાદ ન�ધાવવી આવશ્યક છે . ફ�રયાદ દાખલ કરવા માટ� અથવા FCHA હ�ઠળ તમારા અિધકારોનો ઉપયોગ કરવાનો
પ્રયાસ કરવા બદલ તમને બદલો લેવામાં આવશે નહ�.
DCR પાસે https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html, પર ઉપલબ્ધ ઘણી ફ�ર હાઉિસ�ગ ફ�ક્ટ શીટ્સ છે અથવા ડ�સીઆરની
ચાર (4) પ્રાદ� િશક કચેર�ઓમાંથી કોઈપણમાં િપકઅપ માટ� ઉપલબ્ધ છે .
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