मद्दत कसरी प्राप्त गर्ने
• तपाईंको कानन
ू ी समस्या बारे
जानकारी र स्रोतहरू प्राप्त गर्नुहोस ् र
https://vtlawhelp.org मा मद्दतको
लागि अनरु ोध गर्नुहोस ्।
• हाम्रो साझेदारद्वारा व्यवस्थित हाम्रो
कानूनी मद्दत हटलाइन, Legal
Services Vermont मा फोन
गर्नुहोस ्: 1-800-889-2047
Burlington | Montpelier | Rutland
Springfield | St. Johnsbury
यस प्रकाशनका लागि आधार प्रदान गर्ने कार्यलाई संयक
ु ्त
राज्यको आवास तथा शहरी विकास विभाग (U.S.
Department of Housing and Urban Development)
को अनद
ु ान अन्तरगतको कोषद्वारा सहयोग गरिएको थियो ।
कार्यको सार तथा परिणामहरू सर्वसाधारणमा समर्पित
छन ् । लेखक र प्रकाशक यस प्रकाशनमा समावेश भएका
कथन तथा स्पष्टीकरणहरूको शद्ध
ु ताको लागि एकल रूपमा
उत्तरदायी छन ् । यस्ता व्याख्यानहरूले संघीय सरकारको
दृष्टिकोणहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दै नन ्।

दोभाषेको आवश्यकता छ?
احصل عىل مساعدتنا بلغتك باالتصال عىل
1-800-889-2047
.اخربنا بامسك ورمق هاتفك مث انطق العربية
Reciba nuestra ayuda en su idioma. Llame al 1-800-889-2047.
DÍganos su nombre y número de telefono. Diga español.
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သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ ကၽြႏုပ
္ ္တို႔ထံမွ
အကူအညီရယူရပါ။ 1.800.889.2047 ကိုေခၚဆိုပါ။
သင့္နာမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ကို ေျပာပါ။ ျမန္မာ(ဗမာ)
ကိုေျပာဆိုပါ။
Obtenez de l'aide de nous dans votre langue. Appelez
1.800.889.2047. Dites-nous votre nom et votre numéro de
téléphone. Dites français.
हामीबाट आफ्नै भाषामा सहयोग प्राप्त गर्नुहोस।्
1.800.889.2047 मा फोन गर्नुहोस।् हामीलाई तपाईंको नाम
र फोन नम्बर भन्नुहोस।् भाषा नेपाली भन्नुहोस।्
Caawimo nooga hel anaga luqaddaada. Soo wac 1-800-8892047. Noo sheeg magacaaga iyo lambarka talefoonka. Dheh
Soomaali.Equis quamenisi doloreperit dolut. Tem restiis as
simagni occus.
Pata usaidizi kutoka kwetu kwa lugha yako. Piga simu nambari
1-800-889-2047. Tuambie jina na nambari yako ya simu.
Sema Kiswahili
Để nhận sự trợ giúp của chúng tôi bằng ngôn ngữ của quí vị.
Gọi số 1-800-889-2047. Vui lòng cho chúng tôi biết tên và số
điện thoại của quí vị. Vui lòng nói “Tiếng Việt”.
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आवास
विभेद कानन
ू
परियोजना

आवास विभेद भोगिरहे का भरमन्टका
निवासीहरू (Vermonters) का लागि
नि:शुल्क कानूनी सहायता

https://vtlawhelp.org

1-800-889-2047

हामीले कसरी मद्दत गर्छौं

अनुसन्धान

हामी विभेदको छानबिन गर्छौं र भाडामा दिने, खरिद
गर्ने, बासस्थान र भूमि प्रयोग योजनामा निष्पक्ष
आवासका लागि वकालत गर्छौं।

निष्पक्ष आवास परीक्षण

Vermont का घरधनी, दलाल, र अन्यले निष्पक्ष
आवास कानूनको पालना गरिरहनुभएको छ वा छैन
भनेर पत्ता लगाउन हामी निष्पक्ष आवास परीक्षणहरू
सञ्चालन गर्छौं।

सुझाव र प्रतिनिधित्व

हामी को हौं

Vermont Legal Aid सामाजिक न्याय लक्ष्य
भएको राज्यव्यापी, गैर-नाफामल
ु क कानन
ू ी
फर्म हो। हामीहरू Vermonters को अधिकार
र हीतमा खतरा परु य
् ाउने नागरिक कानन
ू ी
समस्याहरू भोगिरहे का उहाँहरूलाई नि:शल
ु ्क
कानन
ी
से
व
ाहरू
प्रदान
गर्छौं
।
ू
हाम्रो आवास विभेद कानूनी परियोजना (Housing
Discrimination Law Project, HDLP)
ले आवासमा नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन
भएका Vermonters लाई मद्दत गर्छ। HDLP
ले छानबिन पनि सञ्चालन गर्छ र Vermonters
ले रोज्नुभएको ठाउँ मा उहाँहरूको बाँच्न पाउने
अधिकारको सुरक्षाका लागि काम गर्छ।

"मैले HIV र MS को चिकित्सा स्याहार
फेला पार्ने प्रयास गरिरहँदा मलाई सुरक्षित
आवास कायम राख्न मद्दत गर्नुभएकोमा
तपाईंलाई धन्यवाद। तपाईंका हस्तक्षेपहरू
बिना, मलाई अत्यन्त आवश्यक भएको
अतिरिक्त समय प्राप्त गर्ने थिइन। म
निष्ठापर्व
ू क तपाईंको मद्दतको प्रशंसा गर्छु।"

हामी कसलाई मद्दत गर्छौं

आफूलाई विभेद गरिएको विश्वास मान्ने कुनै
पनि Vermonter हरूलाई हामी मद्दत गर्न सक्छौं।
तपाईंले कुनै पनि आम्दानी वा सम्पत्ति सीमाहरू
पूरा गर्नुपर्दै न।
तपाईंलाई निम्न कारणका लागि आवास विभेद
गरिएमा यो कानूनको विरूद्ध हुन्छ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

जाति, रङ
राष्ट्रिय मूल, सम्प्रदाय
धर्म
असक्षमता
नाबालक बालबालिकाहरू हुनु
लिङ्ग
लैङ्गिक झुकावहरू
उमेर
वैवाहिक स्थिति
सार्वजनिक सहायता प्राप्त गर्ने

हामी Vermonters लाई आवास सम्बन्धी उहाँहरूको
नागरिक अधिकार र उहाँहरूका विकल्पहरू बारे सझ
ु ाव
दिन्छौं। हामी नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन भएका
मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्छौं।

सामुदायिक शिक्षा

हामी बहालवाला, घरधनी, अन्य आवास प्रदायकहरू,
नीति निर्माताहरू, अधिकारीहरू र सर्वसाधारणलाई
Vermont को आवास विभेद बारे चेतना जगाउँ छौं।

नीतिको वकालत

हामी आवास विभेदका सर्वाङ्गिण र संस्थागत
कारणहरूको सम्बोधन गर्न राज्य निकायहरू र शहरी
र क्षेत्रीय योजनाकारहरूसँगै राज्य विधानसभामा
Vermonters को रूचिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं।

- HDLP ग्राहक
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आवास विभेद कानून परियोजना

