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હાઉવર્સિંગ ભેદભાવ કાયદા
ન્ય ૂ જર્સી ફરયલ એસ્ટ્ટેટ કવમશન (REC) એ દરે ક લાયર્સન્ર્સ િરાવતા બ્રોકર અથવા ર્સેલ્ર્સપર્સનનની જરૂર છે કે જેની ર્સાથે

તમે તમારી વમલકતની સ ૂલિબદ્ધ કરો છો તે તમને આ નોફટર્સની નકલ આપે છે . ભેદભાવ વવરુ દ્ધ ન્યુ જર્સી લો (LAD) અને િેર િાન્ર્સ
ઇન હાઉવર્સિંગ એલટ (FCHA) (1 જાન્યુઆરી, 2022થી અર્સરકારક) નુ ું પાલન કરવામાું તમને મદદ કરવાનો હેત ુ છે .
ભેદભાવ સામે કાયદો:
LAD હેઠળ, વાસ્ટ્તવવક અથવા માનવામાું આવતી જાવત, િમન, રાષ્ટ્રીય મ ૂળ, રાષ્ટ્રીયતા, વુંશ, ગભાનવસ્ટ્થા અથવા
સ્ટ્તનપાન, લલિંગ, લલિંગ ઓળખ અથવા અલભવ્યક્લત, જાતીય અલભગમ, પાફરવાફરક ક્સ્ટ્થવત (18 વષનથી ઓછી ઉંમરના બાળકની
ર્સુંભાળ અથવા કસ્ટ્ટડી અથવા ગભનવતી હોવા તરીકે વ્યાખ્યાવયત કરવામાું આવે છે ), અપુંગતા, યુનાઇટેડ સ્ટ્ટે ટ્ર્સના ર્સશસ્ત્ર દળોમાું
ર્સેવા માટે ની જવાબદારી, વૈવાફહક દરજ્જો, નાગફરક ર્સુંઘનો દરજ્જો અથવા ઘરે લ ુું ભાગીદારીનો દરજ્જો. ભાડા અથવા ગીરોની
ચ ૂકવણી માટે ઉપયોગમાું લેવાતી કાયદે ર્સર આવકના કોઈપણ સ્ત્રોતને કારણે ર્સુંભવવત અથવા વતનમાન ખરીદનાર અથવા ભાડૂત
ર્સાથે ભેદભાવ કરવો પણ ગેરકાયદે ર્સર છે . અને તે કોઈપણ ર્સુંરલિત લાિલણકતાઓના આિારે કોઈપણ પર્સુંદગી, મયાનદા અથવા
ભેદભાવ વ્યલત કરીને વપ્રન્ટ જાહેરાતો અને ઓનલાઈન પોસસ્ટ્ટિંગ ર્સફહત કોઈપણ વનવેદન બનાવવા, છાપવા અથવા પ્રકાવશત
કરવા ગેરકાયદે ર્સર છે .
એલએડી પ્રવ ૃવિઓની વવશાળ શ્રેણીને લાગુ પડે છે , જેમ કે જાહેરાત, વેિાણ, ભાડે, ભાડાપટ્ટે, ર્સબલીલઝિંગ, ર્સોંપણી અને
વમલકત દશાનવવી (ખુલ્લી જમીન ર્સફહત). અહીં કે ટલીક ર્સમસ્ટ્યાઓ છે જે LAD લાગુ કરવામાું વારું વાર આવે છે :

•

કાયદે ર્સર આવકના સ્ત્રોત પર આિાફરત ભેદભાવ પર પ્રવતબુંિનો અથન છે , ઉદાહરણ તરીકે, મકાનમાલલક ર્સુંભવવત
ભાડૂતને નકારી શકે નહીં કારણ કે તેઓ વવભાગ 8 હાઉવર્સિંગ િોઈર્સ વાઉિર્સન ર્સફહત િેડરલ, રાજ્ય અથવા સ્ટ્થાવનક ભાડાર્સહાય કાયનક્રમો દ્વારા પ્રદાન કરવામાું આવેલી ર્સબવર્સડી અથવા વાઉિર્સન ર્સાથે ચ ૂકવણી કરવાનો ઇરાદો િરાવે છે .,
COVID-19 ઇમરજન્ર્સી રે ન્ટલ આવર્સસ્ટ્ટન્ર્સ પ્રોગ્રામ (CVERAP), સ્ટ્ટેટ રે ન્ટલ આવર્સસ્ટ્ટન્ર્સ પ્રોગ્રામ્ર્સ (SRAP), ટેમ્પરરી
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રે ન્ટલ આવર્સસ્ટ્ટન્ર્સ (TRA), ઇવવલશન વપ્રવેન્શન પ્રોગ્રામ (EPP), બેરોજગારી લાભો, િાઇલ્ડ ર્સપોટન , એલલમોની અને પ ૂરક
સુરિા આવક. હાઉવર્સિંગ પ્રદાતા કોઈપણ રીતે વમલકતની જાહેરાત કરી શકતો નથી કે જે કાયદે ર્સર આવકના સ્ત્રોત પર
આિાફરત ભેદભાવ કરે છે , જેમાું પ્રત્યિ કે આડકતરી રીતે, વાઉિર અથવા ર્સબવર્સડી સ્ટ્વીકારવાનો અથવા તેના પર
કોઈપણ મયાનદા વ્યલત કરવાનો ઇનકાર કરતી જાહેરાતો પોસ્ટ્ટ કરીને ર્સમાવેશ થાય છે . ઉદાહરણ તરીકે, “કોઈ ર્સેલશન

8 નથી,” “TRA સ્ટ્વીકૃત નથી” અથવા “આ પ્રોપટી ર્સેલશન 8 માટે મુંજૂર નથી” એવી જાહેરાતો LAD નુ ું ઉલ્લુંઘન કરે છે .
વધુમાું, હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાઓએ કોઈપણ લઘુિમ આવકની જરૂફરયાત, નાણાકીય િોરણ અથવા આવકના િોરણની
ગણતરી માત્ર ભાડૂત દ્વારા ચ ૂકવવામાું આવતા ભાડાના ભાગના આિારે કરવી જોઈએ, ભાડાની ર્સુંપ ૂણન રકમને બદલે.

•

LAD જાતીય ર્સતામણી ર્સફહત હાઉવર્સિંગમાું પ ૂવનગ્રહ આિાફરત ઉત્પીડનને પ્રવતબુંવિત કરે છે . જો કોઈ ભાડૂતને પિપાત
આિાફરત ર્સતામણી કરવામાું આવી રહી હોય જે પ્રવતકૂળ વાતાવરણ બનાવે છે , અને જો હાઉવર્સિંગ પ્રદાતા તેના વવશે
જાણતા હતા અથવા જાણતા હોવા જોઈએ, તો હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાએ તેને રોકવા માટે વાજબી પગલાું લેવા જોઈએ. જેમાું
અન્ય ભાડૂતો અને આવાર્સ પ્રદાતાના એજન્ટો અથવા કમનિારીઓ દ્વારા થતી પજવણીનો ર્સમાવેશ થાય છે . “ક્લવડ પ્રો
લવો” જાતીય ર્સતામણી-ઉદાહરણ તરીકે, જ્યાું લબસલ્ડિંગ સુપફરન્ટે ન્ડેન્ટ જરૂરી ર્સમારકામ કરવાની શરત તરીકે ર્સેલર્સ
અથવા લૈંલગક તરિેણની માુંગ કરે છે -તે પણ પ્રવતબુંવિત છે .

•

હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાઓએ વવકલાુંગતા િરાવતા ભાડૂતોને વ્યાજબી રીતે ર્સમાવવા જોઈએ, વર્સવાય કે આમ કરવાથી તેમની
કામગીરી પર અયોગ્ય બોજ પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ ભાડૂત બતાવે છે કે તેમની પાર્સે વવકલાુંગતા છે અને
ભાવનાત્મક ર્સહાયક પ્રાણી રાખવાનુ ું તેમને વનવાર્સનો ઉપયોગ કરવાની અને આનુંદ કરવાની ર્સમાન તક આપવા માટે
જરૂરી છે , તો હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાએ “કોઈ પાળતુ પ્રાણી” ન હોવા છતાું પણ ભાવનાત્મક ર્સહાયક પ્રાણીને પરવાનગી આપવી
જોઈએ. નીવત, વર્સવાય કે તેઓ બતાવી શકે કે આમ કરવુું અયોગ્ય બોજ હશે.

•

વવકલાુંગ વ્યક્લત કે જેની પાર્સે ર્સેવા અથવા માગનદશનક પ્રાણી છે તેની ર્સામે “કોઈ પાળતુ પ્રાણી નથી” વનયમ લાગુ કરી
શકાતો નથી. મકાનમાલલક વવકલાુંગતા િરાવતા ભાડૂત પાર્સેથી ર્સેવા અથવા માગનદશનક પ્રાણી રાખવા માટે વિારાની
િી પણ લઈ શકશે નહીં.

•

મકાનમાલલકોએ અપુંગતા િરાવતા ભાડૂતને પરવાનગી આપવી જોઈએ - તે ભાડૂતના પોતાના ખિે - જો ભાડૂતને
વનવાર્સનો ઉપયોગ અથવા આનુંદ માણવાની ર્સમાન તક આપવા માટે આવા િેરિારોની જરૂર હોય તો પફરર્સરમાું વાજબી
િેરિારો કરવા.

•

LAD “પાફરવાફરક ક્સ્ટ્થવત” પર આિાફરત ભેદભાવને પ્રવતબુંવિત કરે છે - ઉદાહરણ તરીકે, 18 વષનથી ઓછી ઉંમરના
બાળકો અને ર્સગભાન લોકો ર્સાથેના પફરવારો ર્સામે ભેદભાવ. મકાનમાલલકો એ જ રીતે બાળકો ર્સાથેના પફરવારોને અંદર
જતા અટકાવવા માટે ગેરવાજબી વ્યવર્સાય પ્રવતબુંિોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી.

•

વ્યક્લતના વાસ્ટ્તવવક અથવા કવથત રાષ્ટ્રીય મ ૂળ, જાવત અથવા વુંશીયતાને કારણે ર્સુંભવવત ભાડૂત અથવા ખરીદનારના
ઇવમગ્રેશન અથવા નાગફરકત્વની ક્સ્ટ્થવત વવશે પર્સુંદગીપ ૂવનક પ ૂછપરછ કરવી અથવા તેના વવશે માફહતી અને/અથવા
દસ્ટ્તાવેજોની વવનુંતી કરવી અથવા અન્યથા આવા આિારે ભેદભાવ કરવો એ ઉલ્લુંઘન છે એલએડી.

•

યુએર્સ ફડપાટન મેન્ટ ઓિ હાઉવર્સિંગ એન્ડ અબનન ડેવલપમેન્ટના એવપ્રલ 2016ના માગનદવશિકા દસ્ટ્તાવેજમાું ર્સમજાવ્યા મુજબ,
િોજદારી ન્યાય પ્રણાલીમાું વ્યાપક વુંશીય અને વુંશીય અર્સમાનતાને કારણે, કોઈપણ પ ૂવન િરપકડ અથવા ગુનાફહત

પેજ 2

ફડર્સેમ્બર 2021
દોવષત વ્યક્લતઓને ભાડે આપવા માટે અયોગ્ય બનાવતી બ્લેન્કે ટ નીવતઓ LAD અને બુંનેન ુ ું ઉલ્લુંઘન કરે છે . િેડરલ િેર
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હાઉવર્સિંગ એલટ કારણ કે તેઓ જાવત અથવા રાષ્ટ્રીય મ ૂળના આિારે અલગ અર્સર િરાવે છે અને કાયદે ર્સરની વ્યવર્સાય
આવશ્યકતા દ્વારા ર્સમવથિત નથી. અને હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાઓ જાવત અથવા રાષ્ટ્રીય મ ૂળના આિારે ઇરાદાપ ૂવનક ભેદભાવ
કરવા માટેના બહાના તરીકે ગુનાફહત ઇવતહાર્સનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં (ઉદાહરણ તરીકે, બ્લેક હાઉવર્સિંગ અરજદારો
ર્સામે િોજદારી-રે કોડન આિાફરત પ્રવતબુંિો લાગુ કરીને પરું ત ુ ર્સિેદ હાઉવર્સિંગ અરજદારો નહીં).
દં ડ. જો તમે LAD નુ ું ઉલ્લુંઘન કરતી ભેદભાવપ ૂણન હાઉવર્સિંગ પ્રેસલટર્સ કરો છો, તો તમને પ્રથમ ઉલ્લુંઘન માટે $10,000 સુિી, પ્રથમ
ગુનાના પાુંિ વષનની અંદર બીજા ઉલ્લુંઘન માટે $25,000 સુિી અને બે અથવા વધુ ઉલ્લુંઘન માટે $50,000 સુિીના દું ડને પાત્ર થઈ શકે
છે . ર્સાત વષનની અંદર.
અન્ય ઉપાયો. ભેદભાવના પીફડતો ભેદભાવથી ર્સુંબવું િત આવથિક નુકર્સાન (જેમ કે અન્ય એકમ માટે વધુ ભાડુ ું ચ ૂકવવુ)ું તેમજ ભાવનાત્મક
તકલીિ, પીડા અને અપમાન માટેના નુકર્સાનની વસ ૂલાત કરી શકે છે . વધુ ગુંભીર ફકસ્ટ્ર્સાઓમાું, પીફડત વશિાત્મક નુકર્સાની પણ વસ ૂલ
કરી શકે છે .
દલાલો. દલાલ અથવા ર્સેલ્ર્સપર્સનન કે જેની ર્સાથે તમે તમારી પ્રોપટીની સ ૂલિબદ્ધ કરો છો તેમણે તમારી પ્રોપટી પર તેમને મળે લી દરે ક
લેલખત ઓિર તમને મોકલવી જોઈએ. દલાલો અને વેિાણકતાનઓને ન્ય ૂ જર્સી ફરયલ એસ્ટ્ટેટ કવમશન દ્વારા લાઇર્સન્ર્સ આપવામાું આવે
છે અને તેમની પ્રવ ૃવિઓ LAD તેમજ રાજ્યના ર્સામાન્ય ફરયલ એસ્ટ્ટેટ કાયદા અને કવમશનના પોતાના વનયમો અને વનયમોને આિીન
છે . જો તમે LAD દ્વારા પ્રવતબુંવિત કોઈપણ આિાર પર ભેદભાવ કરવાનો ઈરાદો દશાનવો છો તો બ્રોકર અથવા ર્સેલ્ર્સપર્સનનએ તમારી
સ ૂલિનો ઇનકાર કરવો જોઈએ.
હાઉસસિંગ એક્ટમાં યોગ્ય તક:
FCHA હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાઓને પ્રારું લભક અરજી પર ભાડાના અરજદારોના િોજદારી રે કોડન વવશે પ ૂછવા અથવા અન્યથા
અરજદારના ગુનાફહત રે કોડન ને કોઈપણ રીતે ધ્યાનમાું લેવાથી પ્રવતબુંવિત કરે છે , જ્યાું સુિી તેઓ અરજદારને શરતી આવાર્સ
ઓિર ન કરે ત્યાું સુિી, િેડરલ કાયદા હેઠળ જરૂરી મયાનફદત અપવાદો ર્સાથે. FCHA નો ધ્યેય એ સુવનવિત કરવાનો છે કે અગાઉ
જેલમાું રહેલા અને વર્સસ્ટ્ટમ ર્સાથે ર્સુંકળાયેલા લોકોને રાજ્યની આર્સપાર્સના આવાર્સની વાજબી ઍલર્સેર્સ મળે .
FCHA વવશે કોઈપણ બાબત માટે મકાનમાલલકો અથવા આવાર્સ પ્રદાતાઓએ હાઉવર્સિંગમાું વ્યક્લતના ગુનાફહત રે કોડન ને
ધ્યાનમાું લેવાની જરૂર નથી. જો હાઉવર્સિંગ પ્રદાતા શરતી ઓિર બાદ અરજદારના ગુનાફહત ઇવતહાર્સની ર્સમીિા કરે છે , તો િોક્કર્સ

વનયુંત્રણો લાગુ થાય છે . હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાએ અરજદારના ગુનાફહત રે કોડન ન ુ ું વ્યક્લતગત વવશ્લેષણ કરવુું આવશ્યક છે અને જો
નોંિપાત્ર, કાયદે ર્સર અને લબન-ભેદભાવપ ૂણન ફહતને પફરપ ૂણન કરવા માટે શરતી ઓિર પાછી ખેંિવી જરૂરી હોય તો જ તે આવાર્સને
નકારી શકે છે .
FCHA હેઠળ આવાર્સ પ્રદાતાઓ માટેની કે ટલીક વવવશષ્ટ્ટ આવશ્યકતાઓ અહીં છે :

•

હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાઓને અરજદારોના િોજદારી રે કોડન વવશે પ ૂછવા પર પ્રવતબુંિ છે જ્યાું સુિી તેઓ શરતી હાઉવર્સિંગ ઑિર
ન કરે ત્યાું સુિી, િેડરલ ર્સહાવયત આવાર્સના પફરર્સરમાું મેથામ્િેટામાઇનના ઉત્પાદન અથવા ઉત્પાદન માટે ડ્રગ-ર્સુંબવું િત

ગુનાફહત પ્રવવૃ િની દોવષતતા વર્સવાય, અથવા જો અરજદાર રાજ્ય લૈંલગક ગુનેગાર રજજસ્ટ્રીમાું આજીવન નોંિણીને
આિીન છે .

•

હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાઓ અરજણીના િોદારી રે કોડન વવશે પ ૂછપરછ પર પ્રવતબુંિ છે જ્યાું સુિી તેઓ શરતી ઑિર કરે છે , જ્યાું

ફડર્સેમ્બર 2021
સુિી ઑિર ન કરે ત્યાું સુિી આવાર્સના પફરષદમાું મેથાિેટામા િેડરલ ર્સહાયતા હાઉર્સ અથવા ઉત્પાદન માટે ર્સુંબવું િત
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ગુનાફહત સ્ત્રીની દોવષતતા, અથવા જો અરજદાર રાજ્ય લુંલગક ગુનેગાર આની નોંિણી કરે છે .

•

જો કોઈ હાઉવર્સિંગ પ્રોવાઈડર શરતી ઓિર પછી અરજદારના ગુનાફહત ઈવતહાર્સને ધ્યાનમાું લેવાનુ ું પર્સુંદ કરે છે , તો તેઓ
િલત નીિેની બાબતોને ધ્યાનમાું લઈ શકે છે :
o

N.J.S.2C:24-4(b)(3) ના ઉલ્લુંઘનમાું હત્યા, ઉગ્ર જાતીય હુમલો, અપહરણ, અક્ગ્નદાહ, માનવ તસ્ટ્કરી, જાતીય
હુમલો, બાળકના કલ્યાણને જોખમમાું મ ૂકવા માટે દોવષત;

o

કોઈપણ ગુના માટે દોવષત ઠરાવ કે જેમાું આજીવન રાજ્ય ર્સેલર્સ અપરાિી નોંિણીની જરૂર હોય;

o

કોઈપણ 1st કિાનો અિમ્ય અપરાિ, પાછલા 6 વષોમાું અપરાિપાત્ર ગુનો, અથવા તે ગુના માટે જેલમાુંથી મુક્લત;

o

કોઈપણ 2nd અથવા 3rd કિાનો અિમ્ય અપરાિ, પાછલા 4 વષોમાું અપરાિપાત્ર ગુનો, અથવા તે ગુના માટે
જેલમાુંથી મુક્લત;અથવા

o

•

કોઈપણ 4th કિાનો અિમ્ય અપરાિ, પાછલા 1 વષોમાું અપરાિપાત્ર ગુનો, અથવા તે ગુના માટે જેલમાુંથી મુક્લત.

માનવામાું આવી શકે તેવી પ્રતીવત માટે, હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાએ વ્યક્લતગત વવશ્લેષણ કરવુું આવશ્યક છે જેમાું શામેલ છે :
o

ગુના(ગુનાઓ) ની પ્રકૃવત અને ગુંભીરતા

o

ગુના(ઓ) ર્સમયે અરજદારની ઉંમર;

o

તાજેતરમાું કેવી રીતે ગુનો (ઓ) થયો;

o

ગુના(ગુનાઓ) થી અરજદારે તેમની તરિેણમાું પ્રદાન કરે લી કોઈપણ માફહતી;

o

જો ભવવષ્ટ્યમાું ગુના(ગુનાઓ) િરીથી બને છે , તો શુું તે અન્ય ભાડૂતો અથવા વમલકતની ર્સલામતીને અર્સર કરશે;
અને

o

•

શુું ગુના(ઓ) અરજદારે ભાડે અથવા ભાડે લીિેલ વમલકત પર થયો હતો અથવા તેની ર્સાથે જોડાયેલ હતો

જો હાઉવર્સિંગ પ્રદાતા શરતી ઓિર પછી FCHA હેઠળ પ્રદાન કરે લ ગુનાફહત ઇવતહાર્સને ધ્યાનમાું લેવાનો ઇરાદો િરાવે
છે , તો તેઓ અરજદારને તે હકીકત જાહેર કરતા પહેલા અને અરજદારને તેમના ગુનાફહત રે કોડન માું અિોક્કર્સતાના પુરાવા
પ્રદાન કરવાની તક આપતા પહેલા અરજી િી સ્ટ્વીકારી શકતા નથી, પુનવનર્સવાટના અન્ય પુરાવા, અથવા ઘટાડવાના
પફરબળો. આ જરૂફરયાત ડીર્સીઆરની વેબર્સાઇટ પરના મોડલ ફડસ્ટ્લલોઝર સ્ટ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને પ ૂરી કરી શકાય
છે ,

જે

અહીં

જોવા

મળે

છે

https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-

Statement_12.14.21.pdf.

•

જો હાઉવર્સિંગ પ્રદાતા અરજદારના િોજદારી રે કોડન ના આિારે શરતી ઑિર પાછી ખેંિી લે છે , તેમણે આમ કરવા માટેન ુ ું
તેમનુ ું વાજબીપણુું લેલખતમાું ર્સમજાવવુું જોઈએ, જે DCRની વેબર્સાઈટ પરની મોડલ નોફટર્સ ઑિ વવડ્રોઅલનો ઉપયોગ
કરીને

પફરપ ૂણન

કરી

શકાય

છે ,

https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Notice-of-

Withdrawal_12.15.21.pdf. ત્યારપછી અરજદાર હાઉવર્સિંગ પ્રદાતા જે માફહતી પર આિાર રાખે છે તેની વવનુંતી કરી શકે
છે , અને તેમના ગુનાફહત રે કોડન ના પાર્સાઓને લગતી માફહતી અથવા અિોક્કર્સતાને ઘટાડવાની માફહતી ર્સબવમટ કરી
શકે છે જેને FCHA હેઠળ ધ્યાનમાું લેવામાું આવી શકે છે , જેને હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાએ પછી ધ્યાનમાું લેવ ુું આવશ્યક છે .

•

જો આવાર્સ પ્રદાતા કોઈપણ વવક્રેતા અથવા બહારની વ્યક્લત અથવા એસન્ટટીનો તેમના વતી િોજદારી રે કોડન ની તપાર્સ
કરવા માટે ઉપયોગ કરે છે , તો તેઓએ ખાતરી કરવા માટે વાજબી પગલાું લેવા જોઈએ કે વવક્રે તા અથવા બહારની વ્યક્લત

ફડર્સેમ્બર 2021
અથવા એસન્ટટી FCHA ની જરૂફરયાતોને અનુરૂપ ગુનાફહત રે કોડન ની તપાર્સ કરી રહી છે . આવાર્સ પ્રદાતા એિર્સીએિએ
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હેઠળ વવક્રે તા અથવા બહારની વ્યક્લત અથવા એસન્ટટી દ્વારા હાથ િરવામાું આવેલી િોજદારી ઇવતહાર્સ તપાર્સ પર આિાર
રાખવા માટે જવાબદાર રહેશે જે FCHAના ઉલ્લુંઘનમાું હાથ િરવામાું આવે છે જો તે પાલનની ખાતરી કરવા માટે વાજબી
પગલાું લેવામાું વનષ્ટ્િળ જશે.

•

હાઉવર્સિંગ પ્રદાતાઓને કોઈપણ જાહેરાત, સ ૂિનાઓ અથવા પ્રકાશનોમાું ગુનાફહત રે કોડન િરાવતા લોકો ર્સાથે ભેદભાવ
કરવા માટે પ્રવતબુંવિત છે . તેઓ અરજદારોને ડ્રગ અથવા આલ્કોહોલ પરીિણ માટે ર્સબવમટ કરવાની અથવા ર્સારવાર
સુવવિામાુંથી માફહતી પ્રદાન કરવાની પણ જરૂર કરી શકતા નથી.

દં ડ. જો તમે FCHA નુ ું ઉલ્લુંઘન કરો છો, તો તમે િફરયાદના પાુંિ વષનમાું પ્રથમ ઉલ્લુંઘન માટે $1,000 સુિીના દું ડને, િફરયાદના પાુંિ
વષનની અંદર બીજા ઉલ્લુંઘન માટે $5,000 સુિી અને ર્સાત વષનની અંદર બે કે તેથી વધુ ઉલ્લુંઘન માટે $10,000 સુિીના દું ડને પાત્ર થઈ
શકો છો.
અન્ય ઉપાયો. DCR ર્સુંજોગોના આિારે અન્ય ઉપાયોને પણ અવિકૃ ત કરી શકે છે .
LAD, FCHA વવશે વધુ માફહતી માટે અથવા જો તમને વાસ્ટ્તવવક વમલકતના વેિાણ અથવા ભાડામાું ભેદભાવ વવશે અન્ય
પ્રશ્નો હોય, જેમાું િફરયાદની જાણ કેવી રીતે કરવી તે ર્સફહત, કૃપા કરીને મુલાકાત લો www.NJCivilRights.gov અથવા અમારી હાઉવર્સિંગ
હોટલાઈન પર કૉલ કરો (866) 405-3050. ડીર્સીઆરમાું અર્સુંખ્ય વ્યાજબી હાઉવર્સિંગ િેલટ શીટ્ર્સ છે જે અહીં ઉપલબ્િ છે
https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html. આભાર.

Andrew J. Bruck
એસલટિંગ એટની જનરલ

Rosemary DiSavino
ડેપ્યુટી ફડરે લટર, નાગફરક અવિકારો પર વવભાગ
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