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DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ, DVR) 

DVR ਗਾਹਕ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਵਰਕਸ਼਼ੀਟ 

DVR ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 

      

DVR ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ , ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ DVR ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਲਈ ਰਕਉਾਂਰਕ ਉਹ 

ਰਕਸੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਰਨਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜ ੋਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, DVR ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨ ੰ  ਖਾਸ ਵਾਜਬ ਰਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ 

ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕਉਾਂਰਕ ਉਹ ਵਾਜਬ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ ੋਗਾਹਕ ਗਾਹਕ ਦ ੇਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

DVR ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ:       

ਮੇਰ਼ੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ (ਮੇਰ਼ੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼਼ੀਲ ਸ਼ੀਮਾਵਾਂ ਕ਼ੀ ਹਨ)? ਮੈਂ ਆਪਣ਼ੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾਂ? 

            

ਨੌਕਰ਼ੀ ਦ ੇਜ਼ਰ ਰ਼ੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ ਮੇਰ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕ਼ੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਰਕਹੜ਼ੀਆਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗ਼ੀਆਂ?) 

ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਰਕਹੜਾ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

            

ਵਾਜਬ ਰਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦ ੇਰਲੰਕਾਾਂ ਲਈ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ। 
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ਇੱਕ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ 

ਮੈਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਰਕਵੇਂ ਕਰਾ?ਂ 

EEOC ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਰਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਰਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਜਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ ਲਈ "ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ADA ਦਾ ਰਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ "ਵਾਜਬ 

ਰਰਹਾਇਸ਼" ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।  

ਵਾਜਬ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਦਾ ਰਲਖਤੀ ਰ ਪ ਰਵੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਇਸਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣ ੇ

ਗੱਲਬਾਤ ਰਵੱਚ ਜਾਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦ ੇਰਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਾਂਰਕ, 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਰਲਖਤੀ ਰ ਪ ਰਵੱਚ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਇਸਦੀ 

ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰਕ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਦੋਂ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ਼ੀ ਹੈ? 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰਕਸੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲ ਰਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਨੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਜਾਣਦੇ ਹ ੋਰਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਇੱਕ ਰਕੁਾਵਟ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਨ ੰ  ਰਕਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਨ ੰ  ਕਰਨ, ਜਾਾਂ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦ ੇਲਾਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।  

ਕ਼ੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ? 

ADA ਦ ੇਤਰਹਤ, ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ ਜ ੋਅਪਾਹਜਤਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਉਤੱੇ ਸਮੱਰਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ, ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ADA ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਰਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।  

ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਰਕੂੰਨ਼ੀ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ?  

ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹਨ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁ਼ਰ ਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਰਕ ਸਮੱਰਸਆ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਵਚਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ 

ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਹਾਲਾਾਂਰਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵਾਧ  ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ 

ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬਨੇਤੀ ਨ ੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮੈਂ ਰਕਹੜ਼ੀਆਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾਂ?  

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਕਸੇ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਕੰਮ ਦ ੇਮਾਹੌਲ ਰਵੱਚ ਜਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇ

ਤਰੀਕੇ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ 

ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। ADA ਦ ੇਤਰਹਤ, ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ 

ਲਈ "ਵਾਜਬ" ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਸ ਨ ੰ  "ਵਾਜਬ" ਮੰਰਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ EEOC ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਰਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹਨ:  

• ਮੌਜ ਦਾ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਉਪਕਰਣਾ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ 

• ਯੋਗ ਪਾਠਕ ਜਾਾਂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 

• ਇੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹਦੁੇ ਲਈ ਮੜੁ ਰਨਯੁਕਤੀ 

• ਮੈਡੀਕਲ 'ਤੇ ਛੱੁਟੀ 

ਹੇਠਾਾਂ ਰਲਰਖਆ ਨ ੰ  ਵਾਜਬ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਰ ਪ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਰਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ADA ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਹੋਣਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ: 

• ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਰਜ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ 

• ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇਰਮਆਰ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ 

• ਰਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਾਂ ਵਸਤ ਆਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅੰਗ, ਇੱਕ ਵਹੀਲਚੇਅਰ, ਐਨਕਾਾਂ, ਸੁਣਨ 

ਦ ੇਸਾਧਨ, ਜਾਾਂ ਸਮਾਨ ਉਪਕਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ 

ਵਾਜਬ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਰਸਰਫ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹ ੈਰਕ 

ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦ ੇਰਕਸੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  "ਬੇਲੋੜੀ 

ਮੁਸ਼ਕਲ" ਹੁੰਦੀ ਹੈ। "ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਾਂ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ 

ਰਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਬਧੰ ਰਵੱਚ ਜੋ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਦ ੇਸਰੋਤਾਾਂ 

ਅਤੇ ਸਰਥਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਜਬ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਪੱਰ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੌਬ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨੱੈਟਵਰਕ ਸਰੋਤ, "ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਗਾਈਡ ਟ  ਰਰਕੋਐਸਰਟੰਗ ਐਾਂਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਰਟੰਗ ਰੀਜ਼ਨਫਲੁ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਅਮੈਰੀਕਨ ਰਵਦ ਰਡਸੇਰਬਰਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ" ਤੋਂ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਸਰਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਮ ਨਾ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਬਨੇਤੀ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, JAN ਵਰਕਪਲੇਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਟ ਲਰਕਟ ਰਵੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ 

https://askjan.org/toolkit/index.cfm 'ਤੇ ਵਖੇੋ। 

ਜੌਬ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨੱੈਟਵਰਕ ਯ .ਐਸ. ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਦ ੇਰਡਸੇਰਬਰਲਟੀ ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਪੋਰਲਸੀ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। 
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