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એવી વસ્્તતુઓ જેના વિશે તમારે જાણવું જોઈએ

ભાવનાત્મક સમર્થન માટે પાલતુ પ્રાણીઓ
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ભાવનાત્્મક સમર્્થન પ્રાણી (ESA) એ એક એવું પ્રાણી છે જે વ્યક્્તતિની વિકલાંગતાના ઓછામાં ઓછા
એક લક્ષણમાં સહાય કરે છે . ESA સેવા અથવા માર્્ગદર્્શક પ્રાણીથી અલગ છે ; સેવા અથવા માર્્ગદર્્શક
પ્રાણીઓથી વિપરીત, ESAs તેમના માલિકની અપંગતા સાથે સંકળાયેલ ચોક્કસ કાર્યો કરવા માટે વ્યક્્તતિગત
રીતે પ્રશિક્ષિત નથી.
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જ્યારે વિકલાંગ વ્યક્્તતિને આવાસનો સંપૂર્્ણ ઉપયોગ કરવા અને તેનો આનંદ માણી શકે તેવું જરૂરી હોય
ત્્યયારે હાઉસિંગ પ્રદાતાએ પ્રાણીઓને સંચાલિત કરનારી તેની નીતિઓમાં ફે રફાર કરવા અથવા અપવાદ
રજૂ કરવા જરૂરી છે . આનો અર્્થ એ છે કે હાઉસિંગ પ્રદાતાએ અપવાદ ધરાવતા ભાડૂ તને ભાવનાત્્મક સહાયક
પ્રાણી (ESA)રાખવાની પરવાનગી આપવા માટે "નો પેટ" નીતિમાં અપવાદ કરવાની જરૂર પડી શકે છે પરં તુ સેવા
અથવા માર્્ગદર્્શક પ્રાણીઓથી વિપરીત, ESA ને હાઉસિંગ પ્રોવાઈડરની નો-પેટ પોલિસીઓમાંથી આપમેળે
મુક્્તતિ આપવામાં આવતી નથી.
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જો તમે નો-પેટ પોલિસી સાથેની બિલ્્ડીીંગમાં રહો છો અથવા તેમાં જવાના છો, તો તમે તમારા ESA માટે
યોગ્્ય આવાસ માટે વિનંતી કરી શકો છો. જો તમારી વિકલાંગતા અને વિકલાંગતા સંબંધિત ESA માટેની
જરૂરિયાત સ્્પષ્ટ નથી અથવા અન્્યથા જાણીતી નથી, તો તમારા આવાસ પ્રદાતા તમારી સારવાર કરનારા
આરોગ્્ય સંભાળ વ્યવસાયિક પાસેથી વિશ્વસનીય દસ્્તતાવેજો માટેની વિનંતી કરી શકે છે કે તમને અપંગતા
છે અને તમને ESA ની જરૂરિયાત છે . તમારી વિનંતી લેખિતમાં હોય અથવા તમે ચોક્કસ ફોર્મેટમાં દસ્્તતાવેજો
સબમિટ કરો તે તમારા હાઉસિંગ પ્રદાતા માટે જરૂરી નથી. ઈન્્ટરનેટ પરથી મેળવેલા દસ્્તતાવેજો કે જે સારવાર
કરતા આરોગ્્ય સંભાળ વ્યવસાયિક પાસેથી લેવામાં નથી તે સામાન્્ય રીતે ESA ની જરૂરિયાતને સમર્્થન
આપવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં વિશ્વસનીય ગણવામાં આવતા નથી.
તમારા હાઉસિંગ પ્રદાતાએ તમારી વિનંતીનું વ્યક્્તતિગત મૂલ્્યયાાંકન કરવું આવશ્્યક છે અને જો ESAને
મંજૂરી આપવાથી તેની કામગીરી પર અયોગ્્ય દબાણ પડશે તો તે તમારી વિનંતીને નકારી શકે છે .
પૂછપરછ અત્્યયંત તથ્્ય-વિશિષ્ટ હોય છે અને તે એ ધ્્યયાનમાં લે છે કે શું તમને ESA રાખવાની મંજૂરી આપવાથી
હાઉસિંગ પ્રદાતાની કામગીરીમાં મૂળભૂત રીતે કોઈ ફેરફાર થશે અથવા હાઉસિંગ પ્રદાતા પર અયોગ્્ય નાણાકીય
અથવા વહીવટી બોજ પડશે.
તમારા હાઉસિંગ પ્રદાતા તમને ESA રાખવા માટે પરવાનગી આપવાના બદલામાં તમારી પાસેથી
વધારાની સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ અથવા પાલતુ ફી ચૂકવવા અથવા ભાડે આપનાર માટે વધારાનો વીમો
મેળવવાની માંગણી કરી શકતા નથી. જો કે , તમારા હાઉસિં ગ પ્રદાતા તમને પ્રાણીને કારણે થતા
કોઈપણ વાસ્્તવિક નુકસાન માટે ચૂ કવણી કરવાનું કહી શકે છે .

વધુ જાણકારી માટે અથવા ફરિયાદ નોોંધાવવા માટે, આ પર જાઓ NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

એટર્ની જનરલની NJ ઓફિસ

NJCivilRights.gov
LAD ઉલ્્લલંઘનની જાણ કરવા, ભેદભાવની ફરિયાદ દાખલ કરવા અથવા LAD હેઠળના અન્્ય અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા બદલ તમારી સામે કોઈ પ્રતિશોધ લઈ શકશે નહીીં.
DCR એ LAD ને લાગુ કરે છે, જે ઇમિગ્શ
રે ન સ્થિતિને ધ્્યયાનમાં લીધા વિના NJ માં તમામ લોકોને ભેદભાવથી રક્ષણ આપે છે. વધુ જાણવા માટે, ક્્લલિક કરો here.
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