
भाडावाललाई घर नकाला हुनमा लगाइएको रािष्ट्रिय रोकबारे बुझ्नुपनर्ने कुरा 

योग्य हुनका लाग:
परवारका लाग  
$१९८,००० वा व्यिक्तगत 
$ ९९,००० भन्दा कम 
बाषर्नुक आम्दानी

आम्दानी कम 
भएका कारण भाडा 
तनर्नु नसकेको 

भाडा सहायताका 
लाग आवेदन दएको 
र प्राप्त नगरेको 

सम्भव भएसम्म 
आशक रुपमा भाडा 
तनर्नु सहमत भएको

घर नकाला भएमा 
भींडभाडमा बस्नुपनर्ने 
वा घरबारवहन हुने 
अवस्था

मैले मेरो काम पन 
गुमाएँ । अहले म 
घरभाडा  तनर्नु सिक्दन । 

मैले पन मेरो काम गुमाएँ । 
मलाई लाग्छ कोभड - १९ 
का कारण हाम्रो समुदायमा 
धेरैले भाडा तनर्नु संघषर्नु 
गररहेका छन ्। 

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

संघीय सरकारले भाडा तनर्नु 
नसक्नेहरुका लाग 
घरनकाला हुनबाट जोगाउने 
रोक पारत गरेको थयो । तर 
यो ग्यारेन्टी भने छैन । 
तपाईले घोषणा फमर्नु पेश 
गनुर्नुपछर्नु  । 

मैले के गनुर्नुपछर्नु  ?

घोषणा फमर्नुमा हस्ताक्षर 
गरेर घरवेटीलाई 
बुझाउनुपछर्नु  । जसमा  
तपाईले निचत 
मापदण्डहरु पूरा गरेको 
हुनुपनर्ने उल्लेख छ । 

के मैले आम्दानीको कुनै 
कागजात देखाउनुपछर्नु  ?

घोषणासँगै त्यस्तो 
प्रमाण 
बुझाउनुपदैन । तर 
घरबेटीले चुनौत 
दएको खण्डमा 
त्यस्तो प्रमाण 
तपाईसँग हुनुपछर्नु  । 

के मैले घरनकाला 
हुनबाट रोक लगाइएको 
अवधको भाडा रकम 
पछ तनुर्नुपछर्नु  ?

हो ।  घरनकाला 
हुनबाट रोक लगाइएको 
अवधमा सकेजत 
तनुर्नुहोस ्। र बाँकी रकम 
पछ तनुपछर्नु  । 

उसोभए फमर्नुका 
सन्दभर्नुमा मैले के 
गनुर्नुपछर्नु  ?

घोषणा फमर्नु हस्ताक्षर 
गरेर घरवेटीलाई 
बुझाउनुहोस ्। यद 
तपाईसँगै 
एकजनाभन्दा धेरै 
बयस्क बस्ने भएमा 
हरेक व्यिक्तले 
अलगअलग घोषणा 
फमर्नु बुझाउनुपछर्नु  । 

आफू योग्य भए 
नभएको थाहा पाउन 
राम्रोसँग पढ्नुहोस ्

घोषणा फमर्नुमा 
हस्ताक्षर 
गनुर्नुहोस ्

घरबेटीलाई इमेल 
गनुर्नुहोस ्वा सटर्नुफाइड 
हुलाकपत्रमाफर्नु त 
पठाउनुहोस ्

फमर्नुको प्रतलपी वा 
फोटो आफ्नो प्रमाणका 
लाग राख्नुहोस ्

तपाईसँग बस्ने हरेक 
बयस्कले आफ्नै 
अलगअलग फमर्नु पेश 
गनुर्नुपछर्नु  

घोषणा फमर्नु बुझाउने तरका:

सबै कुराहरु सत्य भएको सनिचत गनुर्नुहोस ्। उक्त घोषणा कानूनी कागजात हो । यद तपाईले गलत ववरण बुझाउनुभएको खण्डमा 
जरवाना हुनसक्छ । 

थप जानकारीका लाग :
• अनुवाद गरएको फ्याक्टसट र घोषणा
• www.nationalcapacd.org
• www.nhlp.org

https://www.google.com/url?q=https://nlihc.org/sites/default/files/CDC-Eng_2-2.pdf?utm_source%3DNLIHC%2BAll%2BSubscribers%26utm_campaign%3Df8ba2f30e8-TTLive_061820_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_e090383b5e-f8ba2f30e8-291641305%26ct%3Dt(TTLive_061820_COPY_01)&sa=D&source=editors&ust=1617320782783000&usg=AOvVaw1o7Q9OKo7n1VzWtzPPQ1EJ
https://www.google.com/url?q=http://www.nationalcapacd.org&sa=D&source=editors&ust=1617320782783000&usg=AOvVaw1IbEq8RlbMfhr50faW0YZf
https://www.google.com/url?q=http://www.nhlp.org&sa=D&source=editors&ust=1617320782783000&usg=AOvVaw0ad69Z7Wl49s_sasSPm7om


मेरा अधकारहरु के के छन?्

त्यसो होइन, जुन सुकै 
अध्यागमन स्टाटस भएको 
व्यित पन योग्य हुन्छन ्
। यसले तपाईको 
नागरकता आवेदन दने 
क्षमतामा फरक नपानुर्नपनर्ने 
हो । तपाईले एकपटक 
वकलसँग कुरा गनुर्नपछर्न  । 

यद मसँग लज छैन भने 
पन म योग्य हुन्छु ?

के म यसका लाग अमेरकी 
नागरक हुनपुछर्न? मलेै 
अमेरकी नागरकता 
आवेदन दने योग्यतामा 
फरक पनर्ने हो क ?

हुनहुुन्छ ।

यद घरनकाला हुनबाट 
जोगाउने स्थानीय रोक अझ 
बलयो भएतापन यो लागु 
हुन्छ । स्थानीय रोकको 
राज्यको अद्यावधक सुची  
हेनुर्नहोस ्। 

म बसेको राज्य वा सटीको 
घरनकाला हुनबाट जोगाउने 
आफ्न ैरोक भएको खण्डमा पन 
यो लाग ुहुन्छ ?

मेरा घरवेटीले नयमहरुको 
पालना नगरी जसरीपन 
मलाई घरनकालाको गनर्ने 
प्रयास गनर्ने डर छ । 

तपाईले स्थानीय 
गैरनाफामलुक संस्था वा 
कानूनी सहायताका 
लाग तुरुन्त सम्पकर्न  
गनुर्नपछर्न  । 

मैले घोषणा फमर्न बुझाएपछ पन 
घरवेटीले मलाई अपाटर्नमेन्टमा छनर्न 
दएन भने के गनर्ने ?

मेरो एकजना साथीको 
घरनकालाको वषय पहले 
नै अदालतमा छ । यसले 
त्यसमा रोक लगाउँछ ?

घरनकाला हुनबाट 
जोगन उनलाई 
तत्कालै घोषणा फमर्न 
बुझाउन र कानूनी 
सहायता खोज्न 
भन्नुहोस ्। 

त्यो सीडीसीको घरनकाला 
हुनबाट रोक लगाउने आदेशको 
उल्लंघन हुनेछ । तपाईले 
घरवेटीको बारेमा रपोटर्न गनर्न 
कानूनी सहायता खोज्नुपछर्न  । 

सहयोगका लाग 
धन्यवाद

केही छैन । सबै 
भाडावालहरु एकजुट भएर 
एकअकार्नलाई सहयोग 
गनुर्नपछर्न  । 

घरवेटीले तपाईलाई 
अपाटर्नमेन्टमा 
छनर्नमा रोन 
पाउँदैन

तपाई घरनकालाको 
जोखममा हुनुहुन्छ 
भने वकललाई 
सम्पकर्न  गनुर्नहोस ्

कानूनी सहायता 
प्रदायकको सचुीका 
लाग:  
https://bit.ly/2xNyL6M

भाडावाल संघको 
सचुीका लाग:
https://bit.ly/2WJb5Kk

स्थानीय बार 
एसोसएसनहरुको 
सचुीका लाग: 
https://bit.ly/2KnFOpt

आफ्नो अधकार थाहा  पाउनुहोस ्

जब भाडावालहरु एकजुट हुन्छन ्तब हामीसँग थप शित हुन्छ 

आफु बसेको भवनमा भाडावाल संघ गठन गनर्नबारे थाहा पाउनुहोस ् 
aapineighborhoods.org.

भाडावालहरु एकजुट 
होऔ ं। 

https://www.google.com/url?q=https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/emergency-bans-on-evictions-and-other-tenant-protections-related-to-coronavirus.html&sa=D&source=editors&ust=1617320788458000&usg=AOvVaw31HVnPtvLIXt7q4JUdbvVX
https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2xNyL6M&sa=D&source=editors&ust=1617320788547000&usg=AOvVaw2a6RqWHeAOKZ0jJRsvM35B
https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2WJb5Kk&sa=D&source=editors&ust=1617320788552000&usg=AOvVaw1IEIlK0IhehKLXqXDHygO6
https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2KnFOpt&sa=D&source=editors&ust=1617320788557000&usg=AOvVaw0tjxA-IEhXiFyjuKbE_wZV

