भाडावाललाई घर नकाला हु नमा लगाइएको राि ष्ट्रिय रोकबारे बुझ्नुपनर्ने कुरा
मैले मेरो काम प न
गुमाएँ । अ हले म
घरभाडा तनर्नु सिक्दन ।

भाडा तनर्नु नसकेकाहरुलाई
संघीय सरकारले घर
नकालाहु नबाट रोकेको कुरा
के सत्य हो ?

मैले प न मेरो काम गुमाएँ ।
मलाई लाग्छ को भड - १९
का कारण हाम्रो समुदायमा
धेरैले भाडा तनर्नु संघषर्नु
ग ररहे का छन ् ।

मैले के गनुप
र्नु छर्नु ?
घोषणा फमर्नुमा हस्ताक्षर
गरे र घरवेटीलाई
बुझाउनुपछर्नु । जसमा
तपाईले नि चत
मापदण्डहरु पूरा गरे को
हु नुपनर्ने उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले भाडा तनर्नु
नसक्नेहरुका ला ग डसेम्बर
३१ सम्म घर नकाला हु नबाट
जोगाउने रोक पा रत गरे को
थयो । तर यो ग्यारे न्टी भने
छै न । तपाईले घोषणा फमर्नु
पेश गनुप
र्नु छर्नु ।

योग्य हु नका ला ग:
प रवारका ला ग
$१९८,००० वा व्यिक्तगत
$ ९९,००० भन्दा कम
बा षर्नुक आम्दानी

आम्दानी कम
भएका कारण भाडा
तनर्नु नसकेको

के मैले आम्दानीको कुनै
कागजात दे खाउनुपछर्नु ?

भाडा सहायताका
ला ग आवेदन दएको
र प्राप्त नगरे को

के मैले घर नकाला
हु नबाट रोक लगाइएको
अव धको भाडा रकम
प छ तनुप
र्नु छर्नु ?

घोषणासँगै त्यस्तो
प्रमाण
बुझाउनुपदै न । तर
घरबेटीले चुनौ त
दएको खण्डमा
त्यस्तो प्रमाण
तपाईसँग हु नुपछर्नु ।

सम्भव भएसम्म
आं शक रुपमा भाडा
तनर्नु सहमत भएको

घर नकाला भएमा
भींडभाडमा बस्नुपनर्ने
वा घरबार व हन हु ने
अवस्था

उसोभए फमर्नुका
सन्दभर्नुमा मैले के
गनुप
र्नु छर्नु ?

घोषणा फमर्नु हस्ताक्षर
गरे र घरवेटीलाई
बुझाउनुहोस ् । य द
तपाईसँगै
एकजनाभन्दा धेरै
बयस्क बस्ने भएमा
हरे क व्यिक्तले
अलगअलग घोषणा
फमर्नु बुझाउनुपछर्नु ।

हो । घर नकाला
हु नबाट रोक लगाइएको
अव धमा सकेज त
तनुह
र्नु ोस ् । र बाँकी रकम
प छ तनुपछर्नु ।

घोषणा फमर्नु बुझाउने त रका:
आफू योग्य भए
नभएको थाहा पाउन
राम्रोसँग पढ्नुहोस ्

घोषणा फमर्नुमा
हस्ताक्षर
गनुह
र्नु ोस ्

घरबेटीलाई इमेल
गनुह
र्नु ोस ् वा स टर्नु फाइड
हु लाकपत्रमाफर्नुत
पठाउनुहोस ्

फमर्नुको प्र त लपी वा
फोटो आफ्नो प्रमाणका
ला ग राख्नुहोस ्

तपाईसँग बस्ने हरे क
बयस्कले आफ्नै
अलगअलग फमर्नु पेश
गनुप
र्नु छर्नु

सबै कुराहरु सत्य भएको सु नि चत गनुह
र्नु ोस ् । उक्त घोषणा कानूनी कागजात हो । य द तपाईले गलत ववरण बुझाउनुभएको खण्डमा
ज रवाना हु नसक्छ ।
थप जानकारीका ला ग :
• अनुवाद ग रएको फ्याक्ट सट र घोषणा
• www.nationalcapacd.org
• www.nhlp.org

मेरा अ धकारहरु के के छन ्?

के म यसका ला ग अमे रकी
नाग रक हु नप
ु छर्न ? मैले
अमे रकी नाग रकता
आवेदन दने योग्यतामा
फरक पनर्ने हो क ?

त्यसो होइन, जुन सुकै
अध्यागमन स्टाटस भएको
व्यि त प न योग्य हु न्छन ्
। यसले तपाईको
नाग रकता आवेदन दने
क्षमतामा फरक नपानुप
र्न नर्ने
हो । तपाईले एकपटक
व कलसँग कुरा गनुप
र्न छर्न ।

म बसेको राज्य वा सटीको
घर नकाला हु नबाट जोगाउने
आफ्नै रोक भएको खण्डमा प न
यो लागु हु न्छ ?

य द घर नकाला हु नबाट
जोगाउने स्थानीय रोक अझ
ब लयो भएताप न यो लागु
हु न्छ । स्थानीय रोकको
राज्यको अद्याव धक सुची
हे नह
ुर्न ोस ् ।

य द मसँग लज छै न भने
प न म योग्य हु न्छु ?

हु नह
ु ु न्छ ।

मैले घोषणा फमर्न बुझाएप छ प न
घरवेटीले मलाई अपाटर्न मेन्टमा छनर्न
दएन भने के गनर्ने ?

मेरा घरवेटीले नयमहरुको
पालना नगरी जसरीप न
मलाई घर नकालाको गनर्ने
प्रयास गनर्ने डर छ ।

तपाईले स्थानीय
गैरनाफामुलक संस्था वा
कानूनी सहायताका
ला ग तुरुन्त सम्पकर्न
गनुप
र्न छर्न ।

मेरो एकजना साथीको
घर नकालाको वषय प हले
नै अदालतमा छ । यसले
त्यसमा रोक लगाउँ छ ?
घर नकाला हु नबाट
जो गन उनलाई
तत्कालै घोषणा फमर्न
बुझाउन र कानूनी
सहायता खोज्न
भन्नुहोस ् ।

त्यो सीडीसीको घर नकाला
हु नबाट रोक लगाउने आदे शको
उल्लंघन हु नेछ । तपाईले
घरवेटीको बारे मा रपोटर्न गनर्न
कानूनी सहायता खोज्नुपछर्न ।

आफ्नो अ धकार थाहा पाउनुहोस ्
घरवेटीले तपाईलाई
अपाटर्न मेन्टमा
छनर्नमा रो न
पाउँ दै न

तपाई घर नकालाको
जो खममा हु नुहुन्छ
भने व कललाई
सम्पकर्न गनुह
र्न ोस ्

सहयोगका ला ग
धन्यवाद
केही छै न । सबै
भाडावालहरु एकजुट भएर
एकअकार्नलाई सहयोग
गनुप
र्न छर्न ।

भाडावालहरु एकजुट
होऔं ।

कानूनी सहायता
प्रदायकको सुचीका
ला ग:
https://bit.ly/2xNyL6M

भाडावाल संघको
सुचीका ला ग:
https://bit.ly/2WJb5Kk

स्थानीय बार
एसो सएसनहरुको
सुचीका ला ग:
https://bit.ly/2KnFOpt

जब भाडावालहरु एकजुट हु न्छन ् तब हामीसँग थप शि त हु न्छ
आफु बसेको भवनमा भाडावाल संघ गठन गनर्नबारे थाहा पाउनुहोस ्
aapineighborhoods.org.

