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اوہ شیواں جیناں دے بارے وچ تہانوں پتا ہونا چاہیدااے

ت
رہائش گاہ وچ جذبا� معاونت فراہم کرن آےل پالتو جانور

1

ت
جذبا� معاونت فراہم کرن آال پالتو جانور ( )ESAانج دا جانوراے جیہڑا کےس بندے دی معذوری دی گھٹو گھٹ اک
ت
رہنما� کرن آےل جانور توں وکھ ہوندااے؛ رسوس یا رہنما�ئ
ئ
عالمت نوں بہ� بنان وچ کردار ادا کردااے۔  ESAرسوس یا
ت
کرن آےل جانوراں دے الٹ ESAs ،ن
ئ
اپ� مالک دی معذوری توں متعلقہ مخصوص کم انجام دین ل� انفرادی طور � تربیت
نہ� ہوندے۔
یافتہ ی

2

نٰ
استش� فراہم کرن
رہائش فراہم کنندہ توں اوس ویےل جانوراں دے نظم توں متعلقہ اپنیاں پالیسیاں وچ ترمیم کرن یا
� رہائش گاہ نوں ورتن ا ت
کی� جاندی اے جدوں معذوری دا شکار کےس بندے دے مکمل طور ت
دی مانگ ت
� اوہدے توں
ُ
ت
فیدہ چکن ئل� انج کرن دی لوڑ ہووے۔ ایدا مطلباے ایہہاے کہ رہائش فراہم کنندہ نوں "پالتو جانوراں � پابندی" دی
ت
ئ
نٰ
استش� فراہم کرن دی لوڑ ہو سکدی اے تاں ج� معذوری دے شکار کےس کرا� دار نوں جذبا� معاونت فراہم
پالییس وچ
ُ
ئ
ت
کرن آال جانور ( )ESAرکھن دی اجازت د� جاوے۔ پر رسوس یا رہنما� فراہم کرن آےل جانوراں دے الٹ ESAs ،خودکار
� رہائش فراہم کنندہ دی پالتو جانوراں ت
طور ت
نٰ
نہ� ہوندے۔
� پابندی دی پالییس توں
مستش� ی
گ
� پابندی دی پالییس الگواے ،ت
ل� او جتھے پالتو جانوراں ت
� تیس
� تیس انج دی عمارت وچ رہندے او یا منتقل ہون
ج
اپ�  ESAئل� موزوں بندوبست دی درخواست کر سکدے او۔ � تہاڈی معذوری ا ت
ن
�  ESAئل� معذوری توں متعلقہ لوڑ
ج
دو� صورت وچ معلوم نہ� اے ،ت
واضح یا ج
� تہاڈا رہائش فراہم کنندہ تہاڈا عالج کرن آےل نگہداشت صحت دے پیشہ ور
ی
ماہر ولوں انج دیاں قابل بھروسہ دستاویزاں دی مانگ کر سکدااے جیہڑیاں ایہہ ظاہر کردیاں ہون کہ تیس معذوری دا
ت
نہ� کر سکدا کہ تہاڈی درخواست تحریری
شکار او ا� ایہہ کہ تہانوں  ESAدی لوڑاے۔ تہاڈا رہائش فراہم کنندہ ایہہ مانگ ی
ٹ
شکل وچ ہووے یا ایہہ کہ تیس کےس مخصوص فارمیٹ وچ دستاویزاں جمع کراؤ۔ ان�نیٹ توں حاصل ہون آلیاں دستاویزاں
جیہڑیاں کےس عالج کرن آےل نگہداشت صحت دے پیشہ ور ماہر ولوں نہ ہون اوہ عام کر  ESAدی لوڑ دی تائید کرن ئل�
ت
نہ� ہون گئیاں۔
موزوں طور � قابل بھروسہ ی

4

ت
تہاڈے رہائش فراہم کنندہ ت
�  ESAدی اجازت دینا اوہدے ئل�
� تہاڈی درخواست دا انفرادی جائزہ
لینا الزیم اے ا� ج
ت
ت
اپنیاں عمیل کارروائیاں انجام دین پاروں نامناسب بھار دا کارن ن
ب� � اوہ ایس صورت وچ تہاڈی درخواست مس�د کر
ت
مب� ہوندی اے ا ت
سکدااے۔ انکوائری پوری طرح حقیقتاں ت
� ن
� ایس گل � غور کیتا جاندااے آیا تہانوں  ESAرکھن دی
� رہائش فراہم کنندہ دیاں عمیل کارروائیاں نوں تبدیل کرے گ� یا رہائش فراہم کنندہ �ت
اجازت دی فراہیم بنیادی طور ت
گ
نامناسب مایل یا انتظایم بھار عائد کرے �۔
ف
ٹ
تہاڈا رہائش فراہم کنندہ تہانوں  ESAر ن
کھ� دی اجازت دین دے بدےل ،تہاڈے توں اضا� سکیور� فیس یا پالتو جانور
ف
ئ
نہ� کر سکدا۔
دی فیس ،یا اضا� کرا� داری انشورنس حاصل کرن دی مانگ ی
گ
پر ،تہاڈا رہائش فراہم کنندہ تہاڈے توں جانور دے کارن ہون آےل کےس وی اصل نقصان دی ادائی� کرن دی مانگ
کر سکدا اے۔
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� جاؤ یا  973-648-2700ت
ہور جانن یا شکایت درج کرن ئل� NJCivilRights.gov ،ت
� کال کرو

دف� بر ئا� ن
اٹار� ن
 NJت
ج�ل

NJCivilRights.gov

ئ
ت ئ
ت
نہ� کر سکدا۔  DCR LADدا نفاذ
 LADدیاں خالف ورزیاں دے خالف رپورٹ کرن ،امتیازی سلوک دی شکایت درج کروان ،یا  LADدے ہیٹھاں ہور حقاں � عمل درآمد کرن � کو� وی شخص تہاڈے خالف انتقایم کارروا� ی
کردااے ،جیہڑا  NJوچ موجود سارے لوکاں دی اوہناں دے امیگریشن اسٹیٹس توں ہٹ ےک حفاظت کردااے۔ ہور جانن ئل� ،ایتھے کلک کرو۔
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