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New Jersey નો ભદેભાિ સામનેો કાયદો (New Jersey Law Against Discrimination (LAD)) તમ  ેભાડાની ચ કુિણી કરિા 
માટ  ેઉપયોગ કરો છ  ેતિેી કાયદાકીય આિકના સર્ોતન  ેઆધાર  ેઆિાસનમા ંભદેભાિ અન  ેપજિણીન  ેપર્તવ બધંવ ત કર  ેછ.ે 
કાયદસેિની આવકના સત્િ્ોતોમા,ં સઘંીય, િાજય્, અથવા સથ્ાનિ ક ભાડા-સહાય કાિય્કિ્મો સહિ તની સબસિ ડી અથવા 
વાઉચિસ્ શામલે છ ,ે જ મેા ં વિ ભાગ 8 આવાસનની પસદંગીના વાઉચિસ્, ભાડા સહાય COVID-19 ઇમિજ્નસ્ી ભાડા સહાય 
કાિય્કિ્મ (Emergency Rental Assistance Program (CVERAP)), િાજય્ ભાડા સહાય કાિય્કિ્મ (State Rental Assistance 
Program (SRAP)) , અન ે હગંામી ભાડા સહાય (temporary rental assistance (TRA)) સામલે છ .ે

તનેો અરથ્ એ ક  ેજો તમ  ેિવ ભાગ 8, CVERAP, SRAP, TRA,સાથ  ેભાડ ુ ંચકૂિિાની યોજના ઘડી રહય્ા છો તો મકાનમાલવ ક તમન ે 
ભાડ  ેઆપિાનો ઇનકાર કરી શકશ  ેનહી  ંઅથિા ભાડ  ેઆપિા માટ  ેનવ રતુસ્ાહવ ત કરી શકશ  ેનહી. અથવા સઘંીય, િાજય્ અથવા 
સથ્ાનિ ક ભાડા સહાય કાિય્કિ્મો દવ્ાિા પિૂી પાડવામા ં આવલે કોઈપણ સબસિ ડી અથવા વાઉચિના ઉપયોગન ે કાિણ.ે  
ઉદાહિણ તિીક ,ે મકાનમાલિ ક ભાડઆુતન ે વિ ભાગ 8 વાઉચિ સાથ ે ભાડ ું સવ્ીકાિવાનો ઇનકાિ કિી શકશ ે નહી ં એવ ું કહીન ે ક ે 
ત ઓે કાગળ પિની કાિય્વાહી કિવા અથવા વિ ભાગ 8 માટ ે જિિૂી નિ િીકષ્ણમા ં જવાની કાિય્વાહી કિવા માગંતા નથી.

આિાસન પર્દાતા દિ્ારા કાયદાકીય આિકના સર્ોતન  ેઆધાર  ેસભંિવત ભાડતુો સામ  ેકોઈપણ રીત  ેભદેભાિ કરતી મવ લકતની 
જાહરેાત કરિી પણ ગરેકાયદસેર છ,ે જ મેા ં વાઉચિસ્ અથવા સબસિ ડીઓન ે સવ્ીકાિવાનો ઇનકાિ કિીન ે અથવા કોઈ 
મિય્ાદિ ત કિવાની સચૂના આપવામા ં આવી હોય તવેી જાહ િેાતો પોસટ્ કિવ ું સામલે છ .ે  ઉદાહિણ તિીક ,ે એવી જાહ િેાતો 
જ મેા ં “વિ ભાગ 8 સવ્ીકાિય્ નથી,” “માફ કિશો, કોઈ CVERAP સવ્ીકાિય્ નથી,” “TRA સવ્ીકતૃ નથી,” અથવા “આ મિ લકત 
8 વિ ભાગ માટ ે માનય્ નથી” એ બધ ુ LAD ન ું ઉલલ્ઘંન કિ ે છ .ે

LAD, કાયદસેરની આિકના તમારા સર્ોતન  ેઆધાર  ેપજિણી, ભદેભાિપરૂણ્ અથિા ધમકીભરય્ા િરત્ન અથિા ટવ પપ્ણી 
પર પણ પર્તવ બધં મકૂ  ેછ,ે જ મેા ં તમાિા મકાનના અનય્ ભાડઆૂતોનો સમાવ શે થાય છ .ે જો કોઈપણ મકાનમાલિ કન ે આ 
પિ્કાિની પજવણી વિ શ ે જાણ થાય છ ે અથવા જાણ હોવી જોઈએ, તો મકાનમાલિ ક ે તને ે િોકવા માટ ે પગલા ં ભિવા જ 
જોઈએ.

કાયદસેિની આવકના સિ્ોત સાથ ે ચ કૂવણી કિવાનો પિ્યાસ કિવા માટ ે અથવા LAD હઠેળ અનય્ કોઈપણ અધિ કાિોનો 
ઉપયોગ કિવા અથવા ઉપયોગ કિવાનો પિ્યાસ કિવા બદલ તમાિી સામ મેકાનમાલવ ક અથિા મકાન પર્દાતા પર્તવ કાર કરી 
શકશ  ેનહી.ં   
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કાયદેસરની આિકના તમારા સ્ોતના 
આધારે આિાસનમા ંભેદભાિ અથિા 
પજિણીથી સરંક્ષણ


