VERMONT
LEGAL
भमर्न्ट कानूनी
AID सहायता

मद्दत कसरी पाउने
• हाम्रो साझेदारद्वारा व्यवस्थित कानूनी सेवा
भर्मन्ट (Legal Services Vermont) को
हाम्रो कानूनी सहायता हटलाइन
1-800-889-2047 मा फोन गर्नुहोस्

बर्लिङ्गटन | मोन्टपेलियर | रुटल्याण्ड
स्प्रिङफिल्ड | सेन्ट जोन्सबरी

दोभाषे चाहिन्छ?
हामीबाट आफ्नै भाषामा सहयोग प्राप्त
गर्नुहोस्। 1.800.889.2047 मा कल
गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईंको नाम र फोन
नम्बर भन्नुहोस्। भाषा नेपाली भन्नुहोस्।

दीर्घकालीन स्याहारको
ओमबड्सम्यान
परियोजना (VOP)
VERMONT
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AID भमर्सहायतान्ट कानूनी

न्यायका लािग सँ गसँ गै काम गनेर्

नर्सिङ होम, आवासीय स्याहार गृह,
जीवनयापनमा सहायता प्रदान गरिएका
आवासहरूमा र Choices for Care मार्फ तका
समुदायमा दीर्घकालीन स्याहार प्राप्त
गरिरहेका भर्मन्ट वासीहरूका लागि
निःशुल्क सहयोग।
NEPALI

• भर्मन्ट दीर्घकालीन स्याहारको ओमबड्सम्यान
परियोजनाका बारे मा थप जानकारीका लागि
हाम्रो यो वेबसाइटमा हेर्नुहोस्:
https://www.vtlegalaid.org/vermontlong-term-care-ombudsman-project

न्यायका लािग सँ गसँ गै काम गनेर्

https://vtlawhelp.org

1-800-889-2047

हामी कसरी मद्दत गर्छौं

हामी कसलाई मद्दत गर्छौं

उजुरीसम्बन्धी अनुसन्धान

हामी निम्न स्थानहरूमा दीर्घकालीन स्याहार
सेवाहरू प्राप्त गर्ने मानिसहरूसँग काम गर्छौं:

हामी दीर्घकालीन स्याहार सेवाहरू प्राप्त गरिरहेका
व्यक्तिहरूद्वारा वा उनीहरू विरुद्ध गरिएका उजुरीहरू
पहिचान, अनुसन्धान र समाधान गर्न मद्दत गर्छौं।

स्वम्-वकालत
हामी व्यक्तिहरूलाई आफ्ना स्याहारका बारे मा आफै ँ
बोल्न मद्दत गर्छौं।

हामी को हौं
भर्मन्ट कानूनी सहायता (Vermont Legal
Aid) भनेको सामाजिक न्यायको लक्ष्य भएको
राज्यव्यापी, गैर-नाफामुखी कानूनी सेवा प्रदान
गर्ने फर्म हो। हामी भर्मन्ट वासीहरूका अधिकार
र भलाईमा खतरा पुर्याउने देवानी प्रकृ तिका
कानूनी समस्याहरू भोगिरहेका मानिसहरूलाई
निःशुल्क कानूनी सेवाहरू प्रदान गर्छौं।
दीर्घकालीन स्याहारको ओमबड्सम्यान
परियोजनाले दीर्घकालीन स्याहार सेवाहरू
परियोजना
प्राप्त गरिरहेका भर्मन्ट वासीहरूका अधिकारहरू
प्रवर्द्धन गर्न काम गर्छ। हामी अझ राम्रो स्याहार
र गुणस्तरीय जीवनप्रति लक्षित परिवर्तनहरूका
लागि पनि सहायता गर्छौं।

"म एकदमै निराश थिएँ किनभने मेरी छोरी
क्यानडामा बस्छिन्। मेरो छोरा फ्लोरिडामा
बस्छन्। मलाई मद्दत गर्नका लागि कोही
पनि छैन। म 83 वर्षको भएँ। मलाई के गर्ने
भन्ने बारे मा के ही थाहा थिएन... मैले कानूनी
सहायताको ओमबड्सम्यान कार्यक्रमका बारे मा
सुने।ँ यो मेरो जीवनको सबैभन्दा राम्रो कु रा हो।"
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- VOP को सेवाग्राही

•
•
•
•
•

नर्सिङ होमहरू
आवासीय स्याहार गृहहरू
जीवनयापनमा सहायता प्रदान गरिएका
आवासहरू
वयस्क परिवारका गृहहरू
Choices for Care मार्फ तको समुदाय

समुदायमा आधारित स्याहार र सेवाहरू
हामी Choices for Care मा भएका मानिसहरूलाई
समुदायमा दीर्घकालीन स्याहार सेवाहरू प्राप्त गर्न
मद्दत गर्छौं।

कार्यक्रमका गतिविधहरू
हामी निवासीहरूसँग कु रा गर्न र उनीहरूका
अवस्थाहरू निरीक्षण गर्न दीर्घकालीन स्याहारका
सुविधास्थलहरूमा जान्छौं, प्रदायकहरूलाई
निवासीहरूका अधिकारहरूका बारे मा शिक्षा दिन्छौं
र जनसाधरणलाई दीर्घकालीन स्याहार सेवा र
विकल्पहरूका बारे मा जानकारी प्रदान गर्छौं।

प्रणालीहरूको वकालत
हामी दीर्घकालीन स्याहार प्रणालीका समस्याका
क्षेत्रहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छौं र त्यसपछि सुधारहरू
ल्याउन सहायता गर्छौं।

नीतिको वकालत
हामी सुविधास्थलका सेटिङहरूमा र Choices for
Care मार्फ त समुदायमा दीर्घकालीन स्याहार प्राप्त
गरिरहेका भर्मन्ट वासीहरूको स्याहार र जीवनको
गुणस्तर सुधार्न कानून तथा नीतिहरूको समर्थन गर्छौं।
दीर्घकालीन स्याहारको ओमबड्सम्यान परियोजना

