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आवासको उपलब्धता बारे गलत जािकारी: घर मालिक वा 
अचि सम्पत्ति एजेन्ट िपाईंिाई घर भाडाको िागि उपिब्ध 
नभएको जानकारी िराउदछ िर सतय चाही घर भाडामा 
निािेको वा बिक्री पनन नभइ खािी हुन्छ । 

घर या आपटटमेन्ट छान्ि पाउि ेअधधकारमा नियन्रण : घर 
मालिक वा अचि सम्पत्ति एजेन्टिे िपाईंिाई तयस्िो 
ठाउँमा मात्र आवासको ननत्म्िप्रस्िाव राख्नु जहाँ अरु 
पररवारका पनन िच्चा छन या बिषाक्ि लससायुक्ि रंि 
भएको आधारमा िपाईंिाई इच्छा िािेको अपाटटमेन्ट वा घर 
हेनटिाट ित्न्चि िनुट ।  

घर या आपटटमेन्ट भाडामा या बचेबबखि गिट इन्कार गिुट : 
िपाईं या पररवारको कोही सदस्य िभटविी भएको या कोही 
सदस्य छ िषट मुननको भएको या तयो अपाटटमेन्टको कुनै 
इकाइमा बिषाक्ि लससायुक्ि रंि भएको कारणिे घर-मालिक 
वा अचि सम्पत्ति एजेन्टिे िपाईंिाई घर भाडामा वा बिक्री 
िनटको िागि अत्स्वकार िनुट ।   

भेदभावपूणट ववज्ञापि: कुनै पनन प्रकारको लिखखि बिज्ञापन 
या मौखखक भनाइिे स-साना िाििलिका सदस्य भएको 
पररवारिाई घर या अपाटटमेन्ट भाडामा लिन या खररद िनट 
अयोग्य भएको जानकारी िराउनु । ( िदृ्द या िजु्रुकको िागि 
भनेर िोककएको घर या अपाटटमेन्ट िाहेक )   

उत्पीडि: िपाईंको पररवारमा स-साना वच्चा रहेको या 
िपाईंिे बिषाक्ि लससायुक्ि रंिको ननराकरण िनट अनुरोध 
िनुट भएको कारणिे घर मालिक, नछमेकी वा अन्य मननसिे 
िपाईंिाई सिाउनु।  

अधधकारको उपयोग िगिट दबाव : यदद घर मालिकिे 
बिषाक्ि लससायुक्ि रंि भएको िर तयस्को कारणिे िपाईंको 
िच्चा बिरामी भएको खण्डमा िपाईंिे क्षनिपुिी नपाउने भनन 
िपाईंिाई हस्िाक्षर िनट ििाइ घर-मालिक दोश मुक्ि हुन 
खोज्न ु।  

भेदभावका संकेतहरु बारेमा 
सतकट  हुिुहोस !  

खतरा: 
बबषाक्त शिसायुक्त रंग   

खतरा: 
भेदभाव   

तपाईंको अधधकार सरंक्षण गिुटहोस !   
सामदुानयक काििूी सहायता तथा 

 मािव अधधकार कायाटलय 
अन्तगटत 

उस्टर निश्पक्ष  
आवास पररयोजिा (WFHP)    

 हामी मद्दत गछौ !  

  

 



बबषाक्त शससायकु्त रंग छ बषट र सो 
मनुिका बच्चाहरुको स्वाश्थको लाधग 

गम्भभर खतरा हो ।  
 

 

 

 

 

 

बबषाक्त शससायकु्त रंगले बच्चाहरुमा परुाउि सक्िे 

खतरिाक असरहरु:  

 अवरुद्ध िाररररक ववृद्ध 

 श्रवण-िक्तीमा ह्रास  

 बौददक्तामा कशम 

 स्िायु र मम्स्तष्कमा क्षनत  

 संभाववत मतृ्य ु 

यो प्रकाशन अमेररकक आवास िथा शहरी ववकाश ववभािको 

आगथटक सहयोिमा संभव भएको हो । यो काम सँि संित्न्धि 

िथ्य िथा ननस्कषट आममाननसहरुमा समवपटि छ । यो 

प्रकाशनमा उल्िेख भनाइ िथा व्याख्याहरुको त्जम्मेवारी स्वंय 

प्रकाशक िथा िेखकिे लिने छन । पुत्स्िकामा उल्िेखखि 

व्याख्याहरुिे संघीय सरकारको धारणािाई प्रिीननगधतव निनट 

पनन सक्दछ ।  

    तपाईं के गिट सक्िुहुन्छ: 
 बिषाक्ि लससायुक्ि रंि भएको कारणिे िपाईंिे हेनट 

ित्न्चि हुनु भएको अपाटटमेन्टको सिै ववज्ञापन सुरक्षक्षि 
राख्नुहोस र सोही कारणिे िपाईंिाई अन्य ठाउँमा 
घरचिान िनट खोज्ने मननसको नाम थाहा पाउनुहोस ।   

 घर-मालिकिाई बिषाक्ि लससामुक्ि घर प्रमाणपत्र िारेमा 
सोध्नुहोस वा लससा ननरीक्षकको िागि व्यवस्था िनुटहोस । 
सिै अनुरोधहरुको लिखखि रुपमा समय अनुरुप जानकारी 
लिनुहोस ।   

 सहायिाको िागि उस्टर ननश्पक्ष आवास पररयोजना 
(WFHP)मा फोन सम्पकट  िनुटहोस ।   

WFHP  के गिट सक्छ ?:  
 िपाईंको घर मालिकिाई बिषाक्ि लससायुक्ि रंि हटाउन े

त्जम्मेवारी घर-मालिकको हो भनन सुझाव ददन सक्छ ।  
 बिषाक्ि लससायुक्ि रंि ननरकरणको समयमा िपाईंको 

अगधकार सुरक्षक्षि िनट सहयोि िदटछ।  
 घर-मालिकिे बिषाक्ि लससायुक्ि रंि संित्न्धि काननुी 

व्यवस्था पािन िनट असफि भएमा अदाििमा िपाईंको 
प्रनिननगधतव िदटछ ।  

निश्पक्ष आवास एक कािुि हो जसले तपाईंको 
घर या आपटटमेन्टमा तपाईंको अधधकार रक्षा 

गदटछ ।   
 

सधैं सब ैककवषमका भेदभावका घटिा हरु हामीलाई 
जािकारी गराउिुहोस । 

  

सभपकट  
क्याथ्रीि न्याि  

मािव अधधकार कायाटलय 
शसटी हल, कोठा िं ३०३, ४५५ मुख्य सडक  

५०८-०-७९९-८४८६  

 nashc@worcesterma.gov 

 के तपाईंको पररवारमा सािा 
केटाकेटी छि ? 

 
 के तपाईंलाई घर-माशलकले अपाटटमेन्ट देखाउि 

अम्स्वकार गछट ककिकी त्यो घरमा बबषाक्त 

शिसायकु्त रंग छ ?       

  के शससा बबषको बारेमा घर-मशलकको बबपक्षमा 

मदु्धा लगाउि पाउिे तपाईंको अधधकार 

प्रयोग िगिट कसलैे तपाईंलाई दबाब ददएको छ ?       

 के तपाईंको घर-माशलक शससा बबषको निराकारण 

गिट अम्स्वकार गदटछ ?    

यस्तो कायटहरु गरैकाििुी हुि ! 

साना केटाकेटी भएको पररवारिाई अपाटटमेन्ट वा घर बिषाक्ि 

लससायुक्ि रंि खिराको स्िर भन्दा मागथ भएको आधारमा 

भाडामा ददन या बिक्री िनट घर-मालिकिे इन्कार िदटछ भने तयो 

कानुनी व्यवस्थाको ववरुद्ध हो । यो पनन िैरकानुनी हो कक छ 

िषट मुननका केटाकेटीहरु िसेको या भबिश्यमा िस्न सक्न ेघर या 

अपाटटमेन्टमा भएको बिषाक्ि लससायुक्ि रंि हटाउन यदी घर 

मालिक इन्कार िदटछन। बिषाक्ि लससायुक्ि रंि हटाउन िाग्ने 

पैसा घर-मालिकिे भाडावाि सँि उठाउन लमल्दैन । 

 

 


