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हावर्ड केन्द्रकरो मखु्य नम्बर
802-488-6000
हावर्ड केन्द्रकरो इनटेक लाइन

कुनै पवन व्यक्तिले हावर्ड केन्द्रमा सम्पक्ड  गन्ड सकु्हुन्छ। हवामीले 
सहवायतवा, प्श्न-उत्तर उपलब्ध गरवाउने छौ ंर हवावर्ज केन्द्रमवा ववा समपुदवायमवा 
तपवाईंलवाई स्रोत र सेववाहरूसँग ररोर्नेछौ।ं 

कल गर्नुका नियमित कारणहरू:

• थरेवापीकरो खरोज्न
• बच्वाकरो बवारेमवा चचन्तित भएर
• तपवाईंकरो पररववारकरो लवागग सहवायतवा आवश्यक हँदवा
• लतकरो लवागग मद्दत प्वाप्त गन्ज 

Chittenden County करो लागग पिहलरो कल
802-488-7777
हावर्ड केन्द्रकरो संकट लाइन

24/7/365 उपलब्ध छ

कल गनु्डका वनयगमत कारणहरू:

• अपररहवाय्ज भवावनवाहरू
• आत्महत्वाकवा सरोचहरू
• सपुनवाइ अवररोि गनने आववारहरू
• मवायवा गनने व्यक्क्करो कल्वाणकरो लवागग तत्वालीन सररोकवार

सेप्मे्बर 2020 मवा संशरोसित गररएकरो

तपाईं मतदान ददनकरो लागग दता्ड गन्ड चाहनहुुन्छ?
तपवाईं मतदवान हदनकरो लवागग दतवा्ज हनपुभएकरो छैन र मद्दत 

चवाहनपुहनछ भने, कृपयवा दतवा्ज फवारवामकरो लवागग आफनरो प्दवायक ववा 
फ्रन्ट रेस्क कम्जचवारीलवाई भन्पुहरोस।् भम्जन्टमवा मतदवान गन्ज यरोग्य हन, 
तपवाईं ष्नम्न हनपुपछ्ज :
1   संयपुक् रवाज्यकरो नवागररक;
2  भम्जन्टकरो ष्नववासी र चेकललस्टमवा थष्पन प्यरोग गनपु्जभएकरो शहरकरो 

ष्नववासी; (ववा सैष्नक ववा ष्वदेश रवादँवा भम्जन्ट सहर ववा ससटीमवा 
हनपुभन्वा तत्वाल अगवाहर संयपुक् रवाज्यमवा पलछल्रो ष्नववासकरो 
स्वान भएकरो व्यक्क् संघीय Uniformed and Overseas 
Citizens Absentee Voting Act अतिग्जत यरोग्य भएकरो 
ष्वदेशी मतदवातवा);

3  मतदवातवाकरो शपथ ललइएकरो ववा पहहले नै ललइएकरो; र
4   18 वर्ज उमेर ववा सरोभन्वा बढीकरो ववा ष्नववा्जचन हने हदनमवा ववा 

पहहले 18 वर्ज हने।
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हावर्ड केन्द्रकरो बारेमा
स्ागत ्छ

स्वागत छ र हवावर्ज केन्द्र छनरोट गनपु्जभएकरोमवा 
िन्यववाद। यरो हवातपेपुस्तिकवा तपवाईंलवाई हवावर्ज 
केन्द्रसँग पररचचत गरवाउन र तपवाईंकवा असिकवार तथवा 
उत्तरदवाययत्वहरूकवा बवारेमवा वण्जन गन्ज बनवाइएकरो हरो। यरो 

ष्वक्भन् भवारवाहरू, ठूलवा अषिरकरो ष्प्न्टमवा र ष्वद्पुतीय ढवाचँवामवा उपलब्ध छ। 
तपवाईं क्भन् ढवाचँवा चवाहनपुहनछ भने ववा तपवाईंलवाई यरो हवातपेपुस्तिकवामवा भएकरो 
कपु नै रवानकवारी बपुझ्न मद्दत आवश्यक हनछ भने, कृपयवा कम्जचवारी सदस्यलवाई 
सरोध्पुहरोस ्ववा 802-488-6000 मवा फरोन गनपु्जहरोस।् 

हवामी आशवा गछछौं हक तपवाईंले आफू र/ववा आफनवा पररववारकवा 
सदस्यहरूलवाई सहवायतवा गन्जमवा हवाम्वा सेववाहरू मद्दतगवार फेलवा पवानपु्जहनछ। 
तपवाईंसँग कपु नै पष्न प्श्नहरू छन ्भने, कृपयवा सरोध् अप्ठ्वाररो नमवान्पुहरोस।् 
हवामी मद्दत यहा ँ्छ सपुष्नश्चित गन्ज हवाम्रो समपुदवायमवा बवालबवाललकवा, वयस्क 
र पररववारहरूकवा लवागग करूणवामय स्यवाहवार तथवा उपचवार उपलब्ध गरवाउने 
प्यवास गछछौं।   
िन्यववाद।

Catherine Simonson, प्मपुख सेववाग्वाही सेववाहरूकरो असिकवारी

हाम्रो लक्ष्य
हवामीले व्यक्क् र समपुदवायहरूलवाई मवानससक स्वास्थ्य, लवागूपदवाथ्जकरो 

प्यरोग र व्यक्क्मवा ष्वकवासवात्मक आवश्यकतवाहरूलवाई सम्बरोिन गन्जकरो 
लवागग सहवायतवा तथवा सेववाहरू उपलब्ध गरवाएर मद्दत गछछौं।

हामीले कसरी मद्दत ग्छछौं
हवाम्रो समपुदवायमवा हवावर्ज केन्द्रकरो ष्वश्वसनीय प्दवायककरो रूपमवा लवामरो र 

अनौठरो इष्तहवास छ। ष्वरवासतसँगकरो 150 वर्जभन्वा बढीकरो अवसिमवा, 
हवावर्ज केन्द्रले हवाम्रो समपुदवायमवा आवश्यकतवामवा भएकवा सदस्यहरूकवा लवागग 
प्गष्तशील, करूणवामय, उच् गपुणतिरकरो स्यवाहवार, सहवायतवा र उपचवार 
उपलब्ध गरवाइरहकेरो छ। गररबकवा बवालबवाललकवाहरूलवाई सहवायतवा गनने 
एरने्ीकरो रूपमवा 1865 मवा स्वापनवा भएकरो हरो, यसले अहहलेे 
रीवनकवालभरी मवानससक स्वास्थ्य, लवागूपदवाथ्ज प्यरोग र ष्वकवासवात्मक 
सेववाहरू प्तिवाव गछ्ज। 

हवामरवा 1,600 रनवा कम्जचवारीहरूले चवार वटवा देशहरूकवा 60 
स्वानहरूमवा मद्दत र सहवायतवा प्दवान गछ्जन। स्स्कर र थप सतिरोरप्द 
रीवन चलवाउन मद्दत गन्जकरो लवागग पलछल्रो वर्ज 16,000 रनवाभन्वा बढी 
सेववाग्वाही र समपुदवायकवा सदस्यहरू हवामीमवा पररवत्जन भए।

हाम्रो दूरदृवटि
हवावर्ज केन्द्र आवश्यकतवामवा भएकवा व्यक्क्, पररववार तथवा 

समपुदवायहरूकवा लवागग एकीकृत र अखण्ड समपुदवायमवा-आिवाररत सहवायतवाहरू 
रेललभर गनने रवाष्टिरिय नेततृ्वकतवा्ज हरो। मद्दत यहवा ँछ। 
मद्दत यहा ँ्छ।

मलू मान्यताहरू
• सेववाग्वाहीहरू हवाम्रो ष्नण्जय प्हरियवाकरो मपुटपुमवा हनछन।्
• हवामी व्यक्क्गत र सवामूहहक कल्वाण गन्ज र सफल हन प्ष्तबद्ध छौ।ं
• हवामी हवामीलवाई ष्वश्ववास गररएकवा स्रोतहरूकवा श्रम्वेवार प्बन्धकहरू 

हौ।ं
• हवामी हवाम्रो उतृ्टितवाकरो अभ्वास र खरोरीमवा दृढ छौ।ं

हरोववार्ज सेन्टर (Howard Center) हवाम्वा ग्वाहकहरू, कम्जचवारी र 
समपुदवायकरो स्वास्थ्य र सपुरषिवामवा प्ष्तबद्ध छ । कृपयवा हवाल अपनवाइएकवा 
सपुरषिवा सपुरषिवा सवाविवानीहरू बवारे बपुझ्न आफनरो प्दवायक ववा फ्रन्ट रेस्कमवा 
सरोध्पुहरोस ्।

सञ्ालन समय
हवावर्ज केन्द्रकरो लवागग मवानक व्यवावसवाययक समय ष्वतिवार गररएकरो 

समय भएकवा ष्वशेर सवाइट तथवा 
कवाय्जरिमहरूसँगै सरोमबवार - शपुरिबवार 
8:30am देखख 5:00pm सम् 
हरो। सेववाहरूकवा समयहरू क्भन् हन 
सकछन ्र सेववाग्वाहीकवा आवश्यकतवा 
अनपुसवार लचकदवार छन।् ष्नववास 
सहवायतवा र संकट सेववाहरू सहहत केही 
सेववाहरू हदनकरो 24 घण्वा, हप्तवाकरो 
7 हदन, वर्जकरो 365 हदन उपलब्ध 
छन।् 

हावर्ड केन्द्रकरो मखु्य नम्बर 
802-488-6000
हावर्ड केन्द्रकरो इनटेक लाइन

Chittenden County करो लागग पिहलरो कल
802-488-7777
हावर्ड केन्द्रकरो संकट लाइन

24/7/365
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सेवाहरू

मद्दत कसरी प्ाप्त गनने
मद्दत प्वाप्त गन्ज कपु नै पष्न व्यक्क्ले हवावर्ज केन्द्रकरो मपुख्य नम्बर  
802-488-6000 मवा फरोन गन्ज सक्पु हनछ। तपवाईंले कल गदवा्ज, 
तपवाईंलवाई आफनरो कलकरो कवारण सरोसिनेछ र तपवाईंले ष्वक्भन् प्कवारकवा 
कवाय्जरिमहरूकवा लवागग सवामपुदवाययक स्रोत र यरोग्यतवा आवश्यकतवाहरूकरो 
बवारेमवा रवानकवारी प्वाप्त गन्ज सक्पु हनछ। आवश्यक छ र इच्छित हनपुहनछ 
भने, तपवाईंलवाई इनटेक मूल्वाङ्कनकरो लवागग अनपुसूचचत गररनेछ।

हवावर्ज केन्द्रकरो 24/7/365 मरोबवाइल संकट कवाय्जरिम, Chittenden 
County करो लवागग पहहलरो कल फरोन सहवायतवा, आमपुने-सवामपुने 
अतिरहरियवा र संकट मूल्वाङ्कनकरो लवागग उपलब्ध हनछ। तपवाईं  
Chittenden County बवाहहर हनपुहनछ र संकट सहवायतवा आवश्यक छ 
भने, भम्जन्टमवा प्ते्क कवाउण्ीकरो आफनै संकट सेववा भएकरो हनवाले हवामी 
तपवाईंकरो षिते्रकवा स्रोतहरूमवा तपवाईंलवाई ररवान गननेछौ।ं

इनटेक ववा संकट मूल्वाङ्कन पलछ, आवश्यक भएमवा तपवाईंलवाई एउटवा ववा 
सरोभन्वा बढी हवावर्ज केन्द्र कवाय्जरिम ववा अन्य सवामपुदवाययक स्रोतहरूमवा ष्नर्दटि 
गन्ज सहकनछ। कहहलेकवाही,ँ ष्वद्वालयहरूद्वारवा रेफरलहरू रति ैप्वारम्भिक 
मूल्वाङ्कनष्बनवा नै हवावर्ज केन्द्र कवाय्जरिममवा रेफरलहरू ससिैं बनवाइनछन।् 
आवश्यक भएकवा सेववाहरूकवा लवागग प्ष्तषिवासूची छ भने, तपवाईं प्ष्तषिवा 
गरररहँदवा तपवाईंले सहवायतवा प्वाप्त गनपु्जहनेछ। एक पटक हवावर्ज केन्द्र सेववा 
सपुरु भइसकेपलछ, तपवाईंलवाई आफनवा आवश्यकतवा र प्वाथगमकतवाहरू 
ष्निवा्जरण गन्ज तपवाईंसँगै कवाय्ज गनपु्जहने प्वाथगमक प्दवायक ष्नयपुक् गररनेछ। 
सँगसँगै तपवाईंले व्यक्क्गतकरण सेववा यरोरनवा ववा उपचवार यरोरनवा ससर्जनवा 
गनपु्जहनेछ। तपवाईं ववा पररववारकरो सदस्यलवाई अन्य सेववाहरू ववा सहवायतवाहरू 
आवश्यक हनछ भने आफनरो प्दवायकले हवावर्ज केन्द्र क्भत्र ैववा अन्य समपुदवाय 
समूहहरूमवा अष्तररक् रेफरलहरू बनवाउन सक्पु हनछ।

फरोन कल र आमपुने-सवामपुने सेववाहरूकवा लवागग प्त्षि भवारवा अनपुववादन 
उपलब्ध छ।

हवावर्ज केन्द्रकरो बवाहहर सेववाहरू आवश्यक हनछ भने, तपवाईंले आफनरो 
फरोनमवा 2-1-1 रवायल गन्ज पष्न सक्पु हनछ। भम्जन्ट 2-1-1 ररोरगवार, 
क्शषिवा, बवाल स्यवाहवार, सरकवारी कवाय्जरिमहरू, सहवायतवा समूहहरू, कवानूनी 
सहवायतवा, यवातवायवात, सवामपुदवाययक खवाद् रवाज्यव्यवापी स्रोत सेल्फहरू र अन्य 
स्रोतहरू सहहत सेववाहरूकरो शे्णीकरो लवागग रवानकवारी र रेफरलहरू प्तिवाव 
गनने रवाज्यव्यवापी स्रोत हरो। सेववा 24/7/365 मवा उपलब्ध छ र भम्जन्टमवा 
रहवाकँहीबँवाट गररने स्वानीय कल हरो। प्त्षि भवारवा अनपुववादन प्तिवाव 
गररनछ।

संगठनात्मक संरचना
हवावर्ज केन्द्रले ष्वक्भन् प्कवारकवा सेववाहरू प्तिवाव गछ्ज :

• सेववाहरू पहँच गनपु्जहरोस ्र इनटेक गनपु्जहरोस्
• संकट कवाय्जरिमहरू
• बहहरङ्ग सेववाहरू
• दीघ्जकवालीन सहवायतवा तथवा सेववाहरू
• गृह तथवा समपुदवाय कवाय्जरिमहरू
• ष्वद्वालय कवाय्जरिमहरू
• औरसि सहवायतवा गनने उपचवार कवाय्जरिमहरू

उपररोतिा इन्टु 
तपवाईंले प्वाप्त गनपु्जभएकवा सेववाहरूकरो यरोरनवा बनवाउन र मूल्वाङ्कन गन्जमवा 

तपवाईंकरो संलग्नतवा एरने्ीकरो दश्जनकरो एउटवा महत्त्वपूण्ज भवाग हरो। हवामीले 
तपवाईंकरो सहभवागगतवामवा प्रोत्वाहन गनने िरैे तररकवाहरू छन।्

उपयपुक् हनछ र सेववाग्वाहीद्वारवा स्ीकृत गररएकरो छ, भने सब ैसेववाग्वाही 
र पररववारकवा सदस्यहरू उहवाहँरूकरो सेववा यरोरनवा(हरू) करो ष्वकवासमवा 
सहभवागी हनपुहनछ। सेववाहरू सपुरु गनपु्जअसघ, तपवाईंले मूल्वाङ्कनकरो लवागग 
प्दवायकलवाई भेटन्पुहनेछ र तपवाईंसँगै आफनवा लवागग कपु न सेववाहरू सही 
छन ्भनी ष्नण्जयहरू गरवाउनपुहनेछ। तपवाईंलवाई प्वाथगमक प्दवायक ष्नयपुक् 
गररनेछ। तपवाईंलवाई नवामवाकंन हनपुभएकरो कवाय्जरिम(हरू) मवा आिवाररत 
भई, यरो व्यक्क्लवाई परवामश्जदवातवा, सवामवाश्रक कवाय्जकतवा्ज, थरेवाष्पस्ट, 
मवागमलवा व्यवस्वापक, सहवायक कवामदवार, चचहकत्क, पररचवाररकवा ववा 
समवान अन्य केही भन् सहकनछ। तपवाईंसँग यस प्दवायकले तपवाईंकरो स्यवाहवार 
समन्वय गनपु्जहनेछ। तपवाईं र तपवाईंकरो प्दवायकले तपवाईंकवा व्यक्क्गत 
आवश्यकतवाहरू पूरवा गन्ज स्यवाहवारकरो यरोरनवा ष्वकवास गनपु्जहनेछ। तपवाईंकरो 
लक्ष्य के हरो, तपवाईंलवाई यी लक्ष्य हवाससल गन्ज कतिवा चरणहरूकरो आवश्यक 
हनछ र तपवाईं अन्य सेववामवा टरिवाहनरसन गन्ज ववा एरेन्ी छरोर्न तयवार हनपुहनछ 
भनी तपवाईंलवाई कसरी थवाहवा हनेछ भन् ेकपु रवाकरो ष्नण्जय गनपु्जहनेछ। यहद 
त्रो आवश्यक भएमवा, तपवाईंकरो प्दवायकले तपवाईंलवाई अन्य सेववाहरूमवा 
ससफवाररसहरूसँग मद्दत गनपु्जहनेछ अवसरमवा, सेववाग्वाहीहरूले अगग्म रूपमवा 
ष्वक्शटि यरोरनवाहरू ष्वकवास गन्ज छनरोट गन्जसक्पु हनछ रसले उहवाहँरूकरो 
अवस्वा अझ खरवाब गन्ज र उहवाहँरूलवाई ष्नण्जयहरू गन्ज कहठन हने अकको 
गभिीर समस्यवा ष्वकवास गछ्ज। यसलवाई अगग्म ष्नदनेक्शकवाहरू भष्ननछ। 

सेववाग्वाहीहरू र/ववा उहवाकँवा पररववारहरूकवा लवागग सेववाहरू सम्बन्धी 
प्ष्तहरियवा र हवाम्रो हवालैकवा कवाय्जमवा इन्पुट र हवावर्ज सेन्टरकरो भष्वष्यकरो 
ष्नदनेशन उपलब्ध गरवाउन, हवावर्ज केन्द्रसँग स्वायी सगमष्त नवाम 
गरेकरो समूहहरूकरो संख्यवा छ। यस स्वायी सगमष्तहरू: Family 
Advisory Council, Consumer Advocacy Network, 
Developmental Services Standing Committee र 
Substance Use Services Advisory Committee हन।् थप 
रवानकवारीकरो लवागग आफनरो प्दवायकसँग कपु रवा गनपु्जहरोस ्ववा हवावर्ज केन्द्रकरो 
मूख्य नम्बर 802-488-6000 मवा सम्पक्ज  गनपु्जहरोस।् सवाथ,ै हवावर्ज केन्द्रकरो 
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Board of Trustees कवा 50% भन्वा बढी सेववाग्वाही ववा उहवाकँवा 
पररववार सदस्यहरू हनपुहनछ।

हवाम्रो सेववाहरू मूल्वाङ्कन गनने तररकवाहरूमवा एक भनेकरो सेववाग्वाहीहरू 
कचत्तकरो सतिपुटि हनपुभएकरो छ र उहवाहँरूले प्वाप्त गनपु्जभएकरो सेववाहरूले 
उहवाहँरूलवाई मद्दत गरेकरो छ हक छैन भनेर सरोध्पु हरो हवामीले सेववाग्वाहीहरूले 
सेववाहरू प्वाप्त गनपु्जभएकरो बलेवा प्श्नवावलीहरू प्यरोग गछछौं र सेववाहरू पूरवा 
भएपलछ सेववाग्वाहीहरूलवाई सम्पक्ज  गछछौं। यस प्हरियवामवा तपवाईंकरो सहभवागी 
स्चै्छिक र उच् रूपमवा प्शंसनीय हनछ। 

सेवाहरूकरो लागग रतुिानी
ष्वक्भन् ष्वत्त व्यवस्वा स्रोतहरूद्वारवा हवावर्ज केन्द्र सेववाहरूकरो लवागग 

भपुक्वान गररएकरो छ।

चचहकत्वा सहवायतवा सहहत िरैे प्कवारकवा बीमवाहरू स्ीकृत गररएकरो छ। 
तपवाईंले बीमवा गरवाउनपुभएकरो छ भने, कृपयवा तपवाईंकरो पहहलरो भेटकरो लवागग 
आफनरो कवार्ज ल्वाउनपुहरोस।् कपु नै बीमवा कम्पनीहरूले सह भपुक्वानी मवाग गछ्ज  
भनी सचेत हनपुहरोस।् तपवाईं अबीमवाकृत हनपुहनछ भने, हवामीले तपवाईंकरो 
ष्वत्तीय अवस्वामवा आिवाररत भएर व्यक्क्गत शपुल्कहरू सेट गन्ज स्वाइहरङ 
से्कलकरो प्यरोग गननेछौ।ं कृपयवा ध्वान हदनपुहरोस ्हक तपवाईंले आफनरो बीमवा 
प्यरोग नगनने छनरोट गनपु्जभयरो भने, स्वाइहरङ शपुल्क से्कल प्यरोग हन 
सकै्न। तपवाईंले सेववाहरू प्वाप्त गन्ज सपुरु गनपु्ज अगवाहर नै तपवाईंकरो शपुल्क 
तपवाईंलवाई व्यवाख्यवा गररएकरो हनेछ।

हवावर्ज केन्द्रले आवश्यक सेववाहरूलवाई सहवायतवा गन्जकवा लवागग ष्वत्त 
व्यवस्वा सपुरषिवा गन्ज सेववाग्वाहीहरू, पररववारहरू, स्वास्थ्य बीमवाकतवा्जहरू, 
स्वानीय र रवाज्य एरने्ीहरू, ष्नरी संस्वाहरू र अन्य स्रोतहरूसँग कवाय्ज गनने 
प्ष्तबद्ध छ। ष्वत्तीय सीगमततवाहरूले सेववाहरूमवा पहँच सीगमत गननेछैन। 

तपाईंसँग वबललङ सम्बन्ी प्श्नहरू ्छन ्रने, कृपया 802-488-
6920 मा फरोन गनु्डहरोस।्

सुरक्षित वातावरण धसज्डना गनने
हवावर्ज केन्द्रकरो प्ते्क सवाइट अगग्न ष्नयन्त्रक यन्त्र र प्वाथगमक उपचवार 

हकटहरूले सपुसज्जित गररएकरो छ। त्हवा ँहरेक ढरोकवामवा आपतकवालीन 
ष्नकवास ष्नदनेशनहरू म्स्त रहेकवा छन।् प्ते्क सवाइटमवा ष्वरेश ष्नकवास 
यरोरनवा छ। तपवाईंलवाई सवाइटकरो आपतकवालीन यरोरनवाकरो प्ष्तललष्प 
मनपछ्ज  भने, कृपयवा आफनरो प्दवायकसँग सरोध्पुहरोस।् फवायर हररिल र 
लकरवाउन सपुरषिवा प्रोटरोकलहरू (पष्न हरेक ढरोकवाकरो नश्रक म्स्त रहेकरो) 
ष्नयगमत रूपमवा अभ्वास गररएकरो हनछ।

सवामवान्य रूपमवा, CPR र प्वाथगमक उपचवारमवा प्क्शक्षित भएकरो 
हरेक सवाइटमवा कम्ीमवा पष्न एउटवा कम्जचवारी सदस्य हनछ। कम्जचवारी 
पष्न यपुष्नभस्जल सवाविवानीहरूमवा प्क्शक्षित छन।् आवश्यक पनने म्स्ष्त 
उत्पन् हनछ भने चचहकत्वा ध्वानवाकर्जण ववा सव्जत्र अपनवाइने सवाविवानीहरू 
कवायवा्जन्वयन गररनपुपछ्ज , सेववाग्वाहीहरूले हतिषिपे गन्ज कम्जचवारी सदस्यलवाई 
सरोध् सकछन।् िरैेरसरो सवाइटहरूमवा स्चवाललत बवाह्य हरहफयरिलेटर छ।

हवामीले सेववागननेसँग हवाम्रो सम्बन्ध आपसी सम्वान र मवान-मयवा्जदवामवा 
आिवाररत छन।् हवामीले सवारवाशं गरेकरो कपु नै ष्नयम तथवा अपेषिवाहरू रवाज्य 
ववा संघीय ष्नयमहरूद्वारवा लगवाएतवा पष्न, हवाम्रो मपुख्य उदे्दश्य भनेकरो हवाम्रो 
ग्वाहकहरूकवा लवागग सकवारवात्मक अनपुभव ससर्जनवा गनपु्ज हरो।

ग्वाहक र कम्जचवारीहरूद्वारवा आपसी रूपमवा सम्वान पूण्ज व्यवहवार अपेषिवा 
गररएकरो हनछ। एरने्ी सम्पष्तमवा कपु नै हष्तयवारहरूकरो अनपुमष्त हदइएकरो 
छैन। एरने्ीकरो सम्पचत्तमवा कपु नै र सब ैगैरकवानूनी लवागूपदवाथ्जकरो स्वागमत्व 
र/ववा प्यरोग करवाइकवा सवाथ प्ष्तबन्न्धत छ। भम्जन्ट रवाज्यकरो कवानून 
अनपुसवार, हवाम्रो कपु नै आववासीय कवाय्जरिममवा बवाहके एरने्ीकरो आिवारमवा 
समू्पण्ज सपुतती उत्पवादनहरूकरो प्यरोग, दबु ैक्भत्र र बवाहहर करवा रूपमवा 
प्ष्तबन्न्धत गररएकरो छ। “सपुतती उत्पवादनहरू” मवा समू्पण्ज सपुतती उत्पवादनहरू, 
इ-चपुररोटहरू र कपु नै पष्न गैर-FDA स्ीकृत ष्नकरोहटन उत्पवादन ववा यन्त्र 
समवावेश हनछन।् ष्नववारणकरो उदे्दश्यकरो लवागग FDA स्ीकृत ष्नकरोहटन 
प्ष्तस्वापनकवा उत्पवादनहरूकरो प्यरोगलवाई अनपुमष्त हदइएकरो छ। तपवाईंलवाई 
सपुतती उपयरोग तथ्वाङ्कहरू, ष्नववारण सहवायतवा ववा ष्नववारण ष्वशेरज्ञ सम्बन्धी 
थप रवानकवारी चवाहनपुहनछ भने, कृपयवा www.802quits.org मवा 
रवानपुहरोस ्ववा 1-800-784-8669 मवा फरोन गनपु्जहरोस।् थप लवागूपदवाथ्जकरो 
प्यरोग उपचवार स्रोतहरूकरो लवागग, आफनरो प्दवायक ववा हवाम्रो मपुख्य नम्बर 
802-488-6000 मवा सम्पक्ज  गनपु्जहरोस।् 
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सेववा रनवावरसँगकवा िरैे कम्जचवारी र सेववाग्वाहीहरूकवा सवाझदेवारकरो 
रूपमवा एरने्ी सम्पचत्तमवा र प्वायरसरो सब ैएरने्ी हरियवाकलवापहरूमवा सेववा 
रनवावर, भवावनवात्मक सहवायतवा/सहयरोगी रनवावर र प्क्शषिणमवा रहेकवा सेववा 
रनवावरहरूलवाई स्वागत छ। सेववा रनवावरहरू र प्क्शषिणमवा रहेकवा सेववा 

रनवावरहरूलवाई सवाव्जरष्नक आववासकवा स्वानहरूमवा छरोर्दवा, भवावनवात्मक 
सहवायतवा/सहयरोगी रनवावरहरूसँग कवानूनी पहँचकरो लवागग समवान ष्वकल्प 
हँदैन भनी ध्वानमवा रवाख्पु महत्त्वपूण्ज हनछ। सेववा तथवा भवावनवात्मक सहवायतवा/
सहयरोगी रनवावरहरू सम्बन्न्धत ष्नयम तथवा ष्नयमनहरूकरो लवागग  
www ada gov मवा रवानपुहरोस।्

अशक्तवा भएकवा अमेररकीहरू ऐन (ADA) अनपुसवार, सेववा 
रनवावरलवाई “अशक्तवा भएकवा व्यक्क्करो लवागग कवाम गन्ज र कवाय्ज 
सम्पवादन गन्ज व्यक्क्गत रूपमवा प्क्शक्षित गररएकरो कपु कपु रकरो” रूपमवा 
पररभवाष्रत गररनछ। प्क्शषिणमवा रहेकवा सेववा रनवावरहरू भम्जन्ट पहँचयरोग्य 
ष्विवान अतिग्जत अनपुमष्तयरोग्य हनछन।् सेववा रनवावरहरू सब ैवंश तथवा 
आकवारहरूमवा आउँछन ्र दृश्यववान रूपमवा पहहचवान यरोग्य हन आवश्यक 
छैन। ष्तनीहरू आफनरो हवातकरो ष्नयन्त्रणमवा हनपुपछ्ज  र अशक्तवा सम्बन्न्धत 
हरियवाकलवापमवा मद्दत गररने सञ्वालकसँग रनवावरकवा हतिषिपेहरू सीगमत 
नगदवा्जसम् हरेक समयमवा पट्टि बवािँकेरो हनपुपछ्ज।

समय समय देखख, तपवाईंले हवाम्रो कवाय्जरिमहरू मध् ेएकमवा लरोक भ्रमण 
गन्ज ष्नमन्त्रणवा हदइएकरो हवाम्रो पररसरमवा थेरवापी कपु कपु र टरोली देख् सक्हनछ। 
तपवाईंले हवावर्ज केन्द्रमवा देख्सके् कपु कपु रकरो प्कवार थवाहवा नहँदवासम्, कपु कपु रसँग 
आकर्जक हनपुभन्वा पहहलवा सञ्वालकसँग कपु रवाकवानी गन्ज रवाम्रो हनछ। यतिवा 
िरैेरसरो रनवावरहरू अशक्तवा सम्बन्न्धत कवारणहरूकरो लवागग आफनरो 
व्यक्क्सँग हनछन्, त्सैले, आववार गरेर, खवानेकपु रवाकरो प्तिवाव गरेर ववा 
पवाल्पु रनवावर गनने प्यवास गरी ष्वचललत नगन्ज महत्त्वपूण्ज हनछ।

सेवाग्ाहीका अधिकारहरू र 
काननूी जानकारी
जानकारीकरो गरोपनीयता 

संघीय र रवाज्य कवानूनहरूले तपवाईंकरो गरोपनीय रवानकवारीकरो सपुरषिवा 
गछ्जन।् गरोपनीयतवालवाई सम्वान गनपु्ज हवाम्रो लवागग महत्त्वपूण्ज हनछ। हवामीले 
हवाम्रो गरोपनीयतवा अभ्वासहरूकरो सूचनवामवा उले्ख भए अनपुसवार उपचवार, 
भपुक्वानी र स्वास्थ्य स्यवाहवार सञ्वालनहरूकवा लवागग तपवाईंकरो स्वास्थ्य 
रवानकवारी प्यरोग गरी खपुलवासवा गननेछौ।ं यसमवा तपवाईंकरो बवारेमवा स्वास्थ्य 
रवानकवारी प्यरोग गनने र खपुलवासवा गनने कपु रवालवाई समवावेश हनछ रसकवारण 
एरने्ीमवा तपवाईंले प्वाप्त गनपु्जभएकवा उपचवार तथवा सेववाहरू बीमवा कम्पनी 
रतिरो तेस्रो पषिले स्ीकृत गन्ज सकछ, यसलवाई ष्बल गन्ज सहकनछ र यसले 
भपुक्वानी गन्ज सकछ। महदरवा तथवा लवागूपदवाथ्ज दवु्य्जसनीकरो रवानकवारी 
42 CFR करो भवाग 2 द्वारवा सपुरक्षित गररएकरो छ र ष्नयमनहरूकवा लवागग 
उपलब्ध नगरवाइएसम् तपवाईंकरो ष्वशेर ललखखत अनपुमष्त ष्बनवा ररललर ववा 
खपुलवासवा नहन सकछ।

ष्नम्न रति ैसीगमत कवानूनी अवस्वाहरू अतिग्जत, तपवाईंकरो अनपुमष्तष्बनवा 
नै आफनरो ववा आफनरो पररववारकरो बवारेमवा भएकरो रवानकवारी ररललर गन्ज 
सहकनछ भनी तपवाईंलवाई सल्वाह हदइएकरो छ:

• हवामी भम्जन्ट कवानूनद्वारवा दवु्य्जवहवारकरो यथवाथ्ज ववा शंकवास्पद कवारण 
ररपरोट्ज गन्ज र बवालबवाललकवा तथवा अष्तसंवेदनशील वयस्कहरूकरो 
संलग्नतवालवाई ध्वान नहदन आज्ञवाष्पत छौ।ं

• तपवाईं आफनै ववा अरूहरूकवा लवागग गभिीर खतरवामवा ववा चचहकत्वा 
आकस्मिक घटनवामवा हनपुहनछ भने हवामीले उपयपुक् कदम चवालनपु 
आवश्यक हनछ।

• हवामीसँग व्यक्क्हरू ववा सम्पचत्त सहहत पहहचवानयरोग्य पीहरतहरूकरो 
ष्वरूद्धमवा भएकवा हहसंवा ववा षिष्तकवा ष्वश्वसनीय खतरवाहरू खवारेर गनने 
असिकवार रहनछ।

• यरो अवस्वामवा, हवामी प्मवाण प्तिपुत गन्ज ववा रेकर्जहरू उपलब्ध गरवाउन 
अदवालतद्वारवा आदेश हदइएकरो उपम्स्ष्त पत्रसँगै प्ष्तबद्ध हन 
आवश्यक हनसकछ।

• संघीय, रवाज्य ववा स्वानीय कवानूनद्वारवा यसरो गन्ज आवश्यक हँदवा 
हवामीले तपवाईंकरो बवारेमवा भएकरो स्वास्थ्य रवानकवारी खपुलवासवा गननेछौ।ं
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सेवाग्ाही तथा पररवारहरूका अधिकारहरू 
हवावर्ज केन्द्रकरो लक्ष्य भनेकरो तपवाईंकवा ष्वक्शटि ष्वशेरतवा, आवश्यकतवा, 

इछिवा र यरोग्यतवाहरूमवा प्ष्तहरियवाशील र उपयपुक् हने तररकवामवा उपलब्ध हने 
कम प्ष्तबन्न्धत ववातवावरणमवा सेववाहरू र उपचवार प्दवान गनपु्ज हरो। 

• सेववाहरू प्वाप्त गदवा्ज तपवाईंसँग सब ैसमयमवा इजित तथवा सम्वानकवा 
सवाथ उपचवार गनने असिकवार छ। तपवाईंसँग पयवा्जप्त मवात्रवामवा मवानवीय 
उपचवार तथवा स्यवाहवार प्वाप्त गनने असिकवार छ।

• तपवाईंसँग रवाष्त, िम्ज, ललङ्ग, रवाष्तय पृष्ठभूमी, उमेर, यौन झकुवाव, 
असषिमतवा ववा HIV म्स्ष्तष्बनवा सेववा गनने र  सहवायतवा गनने असिकवार 
छ।

• तपवाईंसँग आफनरो उपचवार ववा अनपुभव गरेकरो सेववाकरो करोस्जलवाई 
प्भवाव पवानने सब ैएरने्ीकवा नीष्तहरूकरो बवारेमवा सूचचत हने असिकवार 
छ। कृपयवा एरने्ी नीष्तहरूसँग सम्बन्धी थप रवानकवारीकरो लवागग 
आफनरो प्दवायकलवाई सरोध्पुहरोस।्

• तपवाईंसँग आफनरो प्वाथगमक भवारवा र सञ्वारकरो प्वाथगमक मरोरमवा 
कपु रवाकवानी गनने असिकवार छ।

• तपवाईंसँग आफनरो सेववा प्दवायककरो पत्वारपत्र र यरोग्यतवाहरूकरो 
बवारेमवा सूचचत हने असिकवार छ। इरवारतपत्र प्वाप्त र नवामवावली 
भएकवा मनरोचचहकत्करूले तपवाईंसँगकरो तसे्रो सम्पक्ज भन्वा पहहले 
नै आफनवा पत्वारपत्र र यरोग्यतवाहरू तपवाईंलवाई उपलब्ध गरवाउनेछन।् 
तपवाईंकरो अनपुररोिमवा सब ैअन्य प्त्षि सेववाकवा कम्जचवारी सदस्यहरूकवा 
पत्वारपत्र र यरोग्यतवाहरू तपवाईंलवाई उपलब्ध गरवाइनेछन।्

• तपवाईंसँग यरोग्यतवाकरो मवापदण्ड तथवा ष्वत्त व्यवस्वा प्वाथगमकतवाहरू, 
उपलब्ध सेववा, कवाय्जरिम तथवा अभ्वासकतवा्जहरू, अभ्वास 
ष्नदनेक्शकवाहरू, व्यवस्वापन अभ्वासहरू र गपुनवासरो तथवा अपील 
कवाय्जष्वसिहरूकरो बवारेमवा रवानकवारी प्वाप्त गनने असिकवार छ।

• तपवाईंसँग अन्य एरने्ीहरूलवाई समवावेश गन्जसके् व्यक्क्गतकरण 
उपचवार ववा सहवायतवा यरोरनवाकरो ष्वकवासमवा सहरिय रूपमवा सहभवागी 
हने र यतिवा यरोरनवा तथवा रेकर्जहरूकरो समीषिवा गनने असिकवार छ।

• तपवाईंसँग सहमष्त सूचचत गनने र प्दवायककरो छनरोटसँग सम्बन्न्धत 
तपवाईंकवा प्वाथगमकतवाहरू सहहत उपचवार/सेववा लक्ष्यहरू स्वापनवा 
गनने ALL ष्नण्जयहरूमवा सहभवागी हने असिकवार छ। इनटेककरो 
अवसिमवा ववा सेववाहरूकरो दौरवानकरो अवसिकरो कपु नै पष्न समयमवा, 
तपवाईंले आफनरो प्दवायकलवाई सेववा रेलीभरर, रवानकवारीकरो प्कवाशन, 
समवतती सेववाहरू, सेववा रेलीभरर टरोलीकरो संयरोरनवा र लवागूयरोग्य छ 
भने अनपुसन्धवान पररयरोरनवाहरूमवा संलग्नतवासँग सम्बन्न्धत आफनवा 
प्वाथगमकतवाहरू भन् सक्पु हनछ।

• तपवाईंसँग आफनरो ष्नण्जय षिमतवालवाई सहर बनवाउने उपयपुक् 
रवानकवारी समयमै प्वाप्त गनने असिकवार छ।

• तपवाईंसँग गरोपनीयतवाकरो असिकवार छ। कवानून अनपुसवार अनपुमष्त 
हदइएकवा ववा आवश्यक हने ष्वशेर म्स्ष्तहरूमवा बवाहेक तपवाईंकरो 
गरोपनीयतवालवाई रवाज्य तथवा संघीय कवानूनद्वारवा संरषिण गररएकरो छ।

• तपवाईंसँग कवानूनद्वारवा अनपुमष्त हदइएकरो हदसम् औरिी ववा ष्वशेर 
उपचवार कवाय्जष्वसिहरू अस्ीकवार गनने असिकवार छ।

• तपवाईंसँग हवामीले बनवाएकवा स्वास्थ्य रेकर्जहरूमवा पहँच गनने तथवा 
ष्तनीहरूकरो प्ष्तललष्प प्वाप्त गनने र/ववा केही अपववादहरूसँगै आफूमवा 
कवायम रहने असिकवार छ। तपवाईंसँग गरोपनीयतवा अभ्वासहरूकरो 
सूचनवामवा उल्ल्खखत गररएकरो आफनरो स्वास्थ्य रवानकवारीसँग सम्बन्धी 
अष्तररक् असिकवारहरू छन।्

• तपवाईंसँग भम्जन्ट कवानून अतिग्जत पररभवाष्रत गररए अनपुसवार दवुै 
स्चै्छिक र अनैच्छिक रूपमवा बहहरङ्ग र अतिरङ्गकरो रूपकरो म्स्ष्तकरो 
लवागग सब ैकवानूनी सपुरषिवा र उपयपुक् प्हरियवामवा असिकवार छ।

• तपवाईंसँग उपयपुक् प्ष्तष्नसित्वकरो लवागग कवानूनी संस्वाहरूमवा पहँच 
गनने ववा रेफरल हदने असिकवार छ।

• तपवाईंसँग स्यं-मद्दत गन्ज र सहवायतवा सेववाहरूकरो रषिवा गन्ज पहँच गनने 
ववा रेफरल हदने असिकवार छ।

• तपवाईंसँग अनपुसन्धवान गररएकवा र समवािवान गररएकवा तपवाईंकवा 
असिकवारहरूकरो कपु नै ष्नर्दटि उल्ङ्घन गनने असिकवार छ।

• ऐन 264 द्वारवा पररभवाष्रत गररए अनपुसवार एउटवा एरने्ीभन्वा बढीकरो 
सेववाहरू आवश्यक हने र गभिीर भवावनवात्मक अवररोि भएकरो बच्वा 
ववा हकशरोर-हकशरोरी आफनरो उपचवार टरोलीकरो यरोरनवा बनवाउने प्हरियवा 
मवाफ्ज त समन्वय सेववाहरूकरो यरोरनवाकरो ष्वकवासमवा हकदवार छन।् 
आमवाबपुववा ववा अक्भभवावककरो रूपमवा तपवाईं सेववाहरूकरो समवन्यसँग 
असतिपुटि हनपुहनछ भने, तपवाईंले ऐन 264 अतिग्जत मवानव सेववा 
ष्नकवाय मवाफ्ज त अपील गन्ज सक्पु हनछ।
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यी असिकवारहरूकवा सवाथ,ै केही कवाय्जरिमहरूकवा सहभवागीहरूसँग 
अष्तररक् असिकवारहरू ववा क्भन् तररकवामवा उल्ेख गररएकवा असिकवारहरू 
हनसकछन।् सेववाग्वाहीलवाई रवाज्य ववा अन्य ष्नयन्त्रक ववा ष्नयमनकवारी 
शरीरद्वारवा आवश्यक भए अनपुसवार ववार्रक रूपमवा ववा प्वायरसरो उनीहरूकवा 
असिकवारहरू बवारे सूचचत गररनछ।

यहद उपचवारले  व्यक्क्करो कल्वाणमवा ववा संस्वाकरो ष्वत्तीय स्रोतहरूकरो 
तफ्ज  हवाष्नकवारक मवाष्नएकरो पेशेवर ववा सेववाकरो सीप तिरलवाई नवाघदछ 
भने यी असिकवारहरूलवाई उक् पेशेवरकरो ष्नण्जयमवा उपचवारकरो ष्वररोिमवा 
प्बन्ध गमलवाउन कपु नै पष्न स्वास्थ्य, मवानससक स्वास्थ्य ववा सेववा पेशेवरकरो 
आवश्यकतवा हँदैन।

उचचत रूपमवा स्यवाहवार प्तिवाष्वत तथवा उपलब्ध गरवाइएकरो र सहवायतवा 
सेववाहरूमवा सहमष्त ववा सहकवाय्ज गन्ज अस्ीकवार गनने व्यक्क्करो पररणवाम 
स्रूप उचचत उपचवार ववा सेववाहरूकरो प्वाविवान असभिव भएकवा व्यक्क्लवाई 
मवासथ उल्ल्खखत कपु नै पष्न असिकवारहरूले व्यक्क्लवाई सेववाहरू घटवाउने ववा 
हटवाउनेबवाट कवाय्जरिम ररोके्छैन। 

सेवाग्ाही तथा पररवारहरूकरो उत्तरदाययत्वहरू 
सेववाग्वाही र प्दवायक बीच सवाझदेवारी हँदवा मवात्र ैसेववाहरू प्भवावकवारी 

हनछन।् सब ैपषिहरूलवाई उपचवार ववा सेववा लक्ष्य हवाससल गनने पूरवा प्ष्तबद्धतवा 
गरवाउन आवश्यक हनछ। हवामीले सब ैसेववाग्वाहीहरूलवाई ष्नम्नमवा प्ष्तज्ञवा गन्ज 
अनपुररोि गछछौं:

• उपचवार ततवा सेववाहरूमवा ष्नयगमत सहभवागगतवा
• ष्निवा्जररत भेट ववा अपरोइन्टमेन्टहरूमवा ष्नयगमत उपम्स्ष्त
• प्त्षि शपुल्क स्ीकवार गररएकरो हँदवा सेववाकरो समयमवा भपुक्वानी
• उपयपुक् तररकवामवा क्भन्तवाहरूकरो ररररोल्पुशन
• कपु नै शवारीररक ववा मौखखक खतरवा ववा आरिवामक व्यवहवार नहन
• एरने्ी पररसरमवा कपु नै हष्तयवारहरूकरो अनपुमष्त हदइएकवा छैन
• एरने्ी पररसरमवा िपुम्पवान ववा सपुततीरन्य पदवाथ्जकरो प्यरोग अनपुमष्त 

हदइएकरो छैन
• एरने्ी पररसरमवा कपु नै अवैि लवागूपदवाथ्ज ववा महदरवाकरो अनपुमष्त 

हदइएकरो छैन

यहद मवासथ उल्ल्खखत अपेषिवाहरू पवालनवा गररन् भने, एरेन्ीले सेववाहरू 
बन् गनने र स्वान प्ष्तबन्धहरू गनने असिकवार हनछ। प्ष्तबन्न्धत तथवा 
ष्नलम्बन गररएकवा कपु नै पष्न असिकवार ववा ष्वशेरवासिकवारहरूले प्ष्तबन्ध 
ववा  ष्नलम्बनकरो व्यक्क्गत पररम्स्ष्त तथवा कवारणमवा आिवाररत भएर 
एरने्ीकरो समझदवारीमवा पपुनर्नयपुक् गन्ज सकछ।

नीवत-संिहताकरो साराशं
हवावर्ज केन्द्रले यसकरो कम्जचवारीहरूलवाई पपुष्टि गन्ज अपेषिवा रवाख्े ष्वतितृ 

नीष्त-संहहतवा ष्वकवास गरेकरो छ। नैष्तक अपेषिवाहरूकरो सवारवाशं ष्नम्नमवा 
उल्ल्खखत छन।् 

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरूले स्यं ष्निवा्जरण गन्ज सेववाग्वाहीहरूकवा 
असिकवारहरूकरो सम्वान र प्रोत्वाहन गननेछ र सेववाग्वाहीहरूलवाई 
आफनवा लक्ष्यहरू पहहचवान तथवा स्पटि पवान्ज सहवायतवा गननेछ।

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरू व्यक्क्करो उमेर, ललङ्ग, रवाष्त, रवातीयतवा, 
रवाष्टिरिय मूल, िम्ज, लैहङ्गक झकुवाव, अपवाङ्गतवा, भवारवा ववा सवामवाश्रक 
आर्थक म्स्ष्तमवा आिवाररत भएर आफनरो कवाममवा अतिरहरियवा गनने 
व्यक्क्लवाई उत्पीरन गनने ववा हरोच्वाउने व्यवहवारमवा रवानीरवानी संलग्न 
हनपुहनेछैन।

• हवावर्ज केन्द्रकरो कम्जचवारीले कपु नै पष्न ललखखत ववा मौखखक सञ्वारहरूमवा 
अपमवानरनक भवारवा प्यरोग गनपु्जहनेछैन। 

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरू पेशवागत रूपमवा न्यवायसंगत नभएकरो 
र मनरोवैज्ञवाष्नक हवानी पपुर् यवाउने सहहतकवा हवानी पपुरयवाउने 
सेववाग्वाहीहरूसँग शवारीररक सम्पक्ज मवा संलग्न हनपुहनेछैन।
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• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरूले प्श्नमवा सहमष्त गनने षिमतवा भएकवा 
अवस्वाहरूमवा बवाहके थरेवापी ववा सम्बन्न्धत प्हरियवाहरूमवा उपयपुक् 
सूचचत सहमष्त प्वाप्त गनपु्जहनेछ।

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीले उपलब्ध गरवाइएकवा सेववाहरूकरो प्वापकलवाई 
बपुझ्न सहकने भवारवामवा उपलब्ध गरवाइएकवा सेववाहरू र उक् सेववाकरो 
हरेक पररणवामहरू बवारे वण्जन गनपु्जहनेछ।

• सेववाग्वाही, ष्वद्वाथती, ष्नरीषिक ववा अनपुसन्धवान सहभवागीहरूसँग 
सवामवाश्रक ववा अन्य गैर पेशेवर सम्पक्ज  ररोक् सभिव ववा उचचत 
कवारण नहँदवा हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरूले उचचत सीमवाहरू सेट 
गनने चरणहरूकरो पवालनवा गनपु्जहनेछ। सभिव हँदवा, हवावर्ज केन्द्रकवा 
कम्जचवारीहरूले पहहल् ैभएकरो सम्बन्धले हवानी पपुर् यवाउन सके् ववा 
पहहल्ै यौनरन्य सम्बन्ध भएकरो सेववाग्वाहीलवाई उपचवार गन्जबवाट 
ररोके्छ।

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरूले ष्बमवारी, मृत्पु ववा तवाललकवाकवा 
उपलब्धतवा रतिवा तत्त्वहरूले मनरोवैज्ञवाष्नक सेववाहरूलवाई अवररोि गनने 
कवाय्जरिममवा स्यवाहवारकरो लगग उपयपुक् प्यवासहरू गननेछन।्

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरूले ष्बरवामी ववा सेववाग्वाहीहरूलवाई 
त्वाग्नपुहनेछैन। ष्बरवामी ववा सेववाग्वाही उपरवाति सेववाहरू आवश्यक छैन 
ववा सेववाहरूबवाट केही लवाभ हनेछैन भनी उचचत रूपमवा स्पटि हँदवा 
हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरूले पेशेवर सम्बन्धलवाई उपयपुक् तररकवाले 
खवारेर गनपु्जहनेछ। 17

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरूले उमेर, ललङ्ग, रवाष्त, रवाष्तयतवा, रवाष्टिरिय 
मूल, िम्ज, लैहङ्गक झकुवाव, अपवाङ्गतवा, भवारवा ववा सवामवाश्रक आर्थक 
म्स्ष्तकरो आिवारमवा अनपुचचत भेदभवावमवा ध्वान नहदन ववा सहर 
बनवाउनमवा संलग्न हनपुहनेछैन।

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरूले समूह, वैववाहहक तथवा पररववार थरेवापी 
ववा संस्वागत परवामश्जमवा उचचत भएकवा सीगमततवाहरू सहहतकरो 
गरोपनीयतवामवा भएकवा सीगमततवाहरू बवारेमवा छलफल गनपु्जहनेछ।

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरूसँग कवानून, संस्वागत ष्नयम ववा पेशवागत 
सम्बन्धहरूद्वारवा स्वापनवा गन्ज सहकने गरोपनीयतवाकरो पहहचवान गरी कवाय्ज 
ववा परवामश्ज हदनेसँगकरो गरोपनीयतवाकवा असिकवारहरूकरो सम्वान गन्ज 
सवाविवानीहरू अपनवाउने प्वाथगमक दवाययत्व हनछ।

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीलवाई बवालबवाललकवा तथवा अष्तसंवेदनशील 
वयस्कहरूकरो दवु्य्जवहवार र आफू ववा अन्यलवाई हवानी पपुर् यवाउने 
खतरवाहरूकरो बवारेमवा ररपरोट्ज गन्ज आवश्यक हनछ।

• सभिवाष्वत लछटरो, हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरू तथवा सेववाहरूकरो 
ष्बरवामी, सेववाग्वाही ववा अन्य उपयपुक् प्वापकहरूले षिष्तपूर्त र ष्बललङ 
व्यवस्वाहरू उले्ख गनने समझौतवामवा पहँच गनपु्जहनेछ। हवावर्ज केन्द्रकवा 
कम्जचवारीहरूले उपलब्ध गरवाइएकवा सेववाहरूकरो लवागग हफतवा्जमवा सवामवान 
तथवा सेववाहरूकरो सवाटवासवाट ववा स्ीकवार गनपु्जहनेछैन। हवावर्ज केन्द्रकवा 
कम्जचवारीहरूले एरने्ीकरो शपुल्कहरूकरो हरेफेर गनपु्जहनेछैन। हवावर्ज 
केन्द्र शपुल्क ष्वभवारनमवा संलग्न हनेछैन।

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीहरूले पररभवाष्रत गररएकरो पेशवागत 
सम्बन्धकरो ष्वरय क्भत्र मवात्र ैमूल्वाङ्कन, सेववाहरूकरो ष्नदवान ववा 
हतिषिपेहरूकरो कवाय्जसम्पवादन गनपु्जहनेछैन।

• हवावर्ज केन्द्रकवा कम्जचवारीले $ 25 00 भन्वा िरैेकरो मूल् भएकवा 
कम्जचवारीकरो पषिमवा भपुक्वानी खच्जहरू सहहतकवा कपु नै पष्न उपहवार ववा 
उपदवान स्ीकवार गनपु्जहन्। 

मवासथ उल्ल्खखत सवारवाशं सवाथ ैअन्य शीर्जकहरू सहहतकवा हवावर्ज केन्द्रकरो 
नीष्त-संहहतवाकरो पूण्ज संस्करण हवाम्रो वेबसवाइट  
www.howardcenter.org मवा फेलवा पवान्ज सक्पु हनछ।
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उपररोतिाकरो उजरुी, गुनासरो र अपील नीवत तथा काय्डववधिहरू
हवावर्ज केन्द्रकवा सेववाग्वाही भएकरोले, तपवाईंले प्वाप्त गनपु्ज भएकरो 

सेववाहरूबवारे गपुनवासरोहरू दवायर गनने असिकवार हनछ। हवामीले तपवाईंलवाई 
यसमवा यी प्हरियवाहरू मवाफ्ज त मद्दत गन्ज हररवाइन गररएकरो ष्वतितृ रवानकवारी 
समवावेश हने भएकरोले हवाम्रोगपुनवासरो र अपील नीष्त तथवा प्हरियवाहरूकरो 
पूण्ज प्ष्तललष्पकरो लवागग अनपुररोि गन्ज दृढतवापूव्जक प्रोत्वाहहत गछछौं थप 
रवानकवारीकरो अनपुररोि गन्जकरो लवागग आफनरो प्दवायक ववा असघल्रो रेस्ककरो 
कम्जचवारीलवाई सरोध्पुहरोस।् तपवाईंकरो सपुष्विवाकरो लवागग, हवामीले अकको ष्वक्भन् 
पृष्ठहरूमवा नीष्त संक्षिप्त गरेकवा छौ।ं

  पररराषाहरू
प्वतकूल सुवविा वनिा्डरण: ष्नम्नमध् ेकपु नैमवा ररफर गछ्ज :

• सेववाकरो प्कवार ववा तिर, चचहकत्वा आवश्यकतवाकरो आवश्यक, 
उपयपुक्तवा, सेहटङ ववा समवाष्वटि सेववाकरो प्भवावकवाररतवामवा आिवाररत 
ष्निवा्जरणहरू सहहत अनपुररोि गररएकरो सेववाकरो प्मवाणीकरणलवाई 
अस्ीकरण ववा सीगमत

• पहहले स्ीकृष्त हदइएकरो सेववाकरो कटौती, ष्नलम्बन ववा समवाप्प्त
• पूण्ज ववा आकं्शक रूपमवा, सेववाकरो लवागग भपुक्वानीकरो अस्ीकवारण
• मवानवीय सेववाकरो एरने्ीद्वारवा पररभवाष्रत गररए अनपुसवार ष्नयगमत 

हहसवाबमवा सेववाहरू उपलब्ध गरवाउन असफलतवा
• गपुनवासरो र अपीलहरूकरो मवानक ररररोल्ूशन सम्बन्न्धत स्वाष्पत 

समयसीमवा क्भत्र कवाय्ज गन्ज असफलतवा
• नेटवक्ज  भन्वा बवाहहरकवा सेववाहरू प्वाप्त गनने लवाभवाथतीकरो अनपुररोिकरो 

अस्ीकरण
• लवागत सवाझदेवारी, सहभपुक्वानी, ष्प्गमयम, कटौती, सहबीमवा र 

अन्य लवाभवाथती दवाययत्वहरू सहहतकरो ष्वत्तीय दवाययत्वकरो ष्वववाद गन्ज 
लवाभवाथतीकरो अनपुररोिकरो अस्ीकरण

अवपल (Medicare वा Medicaid रएकरो व्यक्तिहरूलाई 
लागू हुन्छ): प्ष्तकूल सपुष्विवा ष्निवा्जरणमवायसकरो ष्नण्जय समीषिवा गन्ज 
एरने्ीलवाई उपभरोक्वाकरो औपचवाररक मौखखक ववा ललखखत अनपुररोि। द्रुत 
अपील भनेकरो उपभरोक्वाकरो रीवन; स्वास्थ्य ववा प्वाप्त गनने, कवायम रवाख्े ववा 
असिकतम प्कवाय्ज पपुनः प्वाप्त गनने षिमतवा गभिीरतवापूव्जक ररोखखम गन्ज सके् 
आकस्मिक अवस्वामवा भएकरो अपील हरो।

अधिकारप्ाप्त प्वतवनधि: कपु नै पष्न तिरकरो गपुनवासरो ववा अष्पल 
प्हरियवासँग ष्निवा्जरण प्वाप्त गनने ववा हरल गननेकरो पषिमवा कवाम गनने सेववाग्वाही 
ववा रवाज्य कवानून अतिग्जत असिकवारप्वाप्तद्वारवा अपरोइन्ट गररएकरो व्यक्क्। 
कथन गररएकरो अवस्वा बवाहेक, असिकवारप्वाप्त प्ष्तष्नसिसँग उहवाहँरूले 
प्ष्तष्नसित्व गनने सेववाग्वाहीकरो सब ैअसिकवार तथवा उत्तरदवाययत्वहरू हनछ।

वनष्पषि सुनवुाई: यरो अि्ज-न्यवाययक प्हरियवा हरो रहवा ँउपभरोक्वा र 
ष्नयपुक् गररएकरो एरने्ी प्ते्कले पेशवागत सपुनपुववाई असिकवारीलवाई अवस्वा 
बवारेमवा आफनरो पषिमवा प्तिपुत गछ्जन।् उपभरोक्वाले प्ष्तकूल सपुष्विवा 
ष्निवा्जरणकरो सम्बन्धमवा हवावर्ज केन्द्रकरो आतिररक प्हरियवा ररक् गरेपलछ 
ष्नष्पषि सपुनपुववाईहरू ष्वकल्पहरूकरो रूपमवा मवात्र ैखपुलछन।्

गुनासरोहरू: प्ष्तकूल सपुष्विवा ष्निवा्जरण भन्वा अन्य कपु नै पष्न ष्वरय 
बवारेमवा उपभरोक्वाकरो असतिपुष्टिकरो मौखखक ववा ललखखत अक्भव्यक्क्।

गुनासरोकरो समीषिा: हवावर्ज केन्द्रकवा ष्नष्पषि तेस्रो पषिद्वारवा गररने गपुनवासरो 
सम्बन्धी ष्नण्जय प्हरियवाकरो आतिररक समीषिवा।

  नीवत
गपुनवासरो ववा अपील उपयपुक् रूपमवा समीषिवा गररनेछ र समयरोचचत 

तररकवामवा ष्वचवार गररनेछ। यहद ष्वक्शटि समझौतवाहरूकरो आदेश हदनछ भने 
सेववाग्वाही र/ववा आमवाबपुववाहरूलवाई, उपयपुक् भएमवा ग्हणमवा र त्सपलछ 
ववार्रक रूपमवा ववा ष्वक्भन् हफ्रके्न्ीमवा एरने्ीकरो गपुनवासरो र अपीलहरूकरो 
नीष्त तथवा प्हरियवाहरू सूचचत गरवाइनेछ। नीष्त तथवा प्हरियवाहरू सेववा 
स्वानहरू र एरेन्ीकरो वेबसवाइटमवा परोस्ट पष्न गररनेछ। सवाथ,ै सब ै
कम्जचवारीलवाई उपभरोक्वाकरो गपुनवासरो र अपील नीष्त तथवा प्हरियवाहरूमवा 
ष्नयपुक्मवा र त्सपलछ ववार्रक रूपमवा प्क्शषिण हदइनेछ। गपुनवासरो ववा 
अपील आरभि गनने ववा अनपुसरण गनने व्यक्क्हरूलवाई प्ष्तशरोिकरो कपु नै 
पष्न फवारवामबवाट स्तन्त्र हनपुहनेछ। यरो नीष्त ववा सम्बन्न्धत प्हरियवाहरूकरो 
बवारेमवा कपु नै पष्न प्श्नहरू हवावर्ज केन्द्रकरो रवानकवारी व्यवस्वापन र अनपुपवालन 
ष्नदनेशकमवा ष्नदनेक्शत गनपु्जपछ्ज। यरो नीष्तसँग अनपुपवालन सपुष्नश्चित गन्ज 
चवार अष्तररक् एरने्ी प्ष्तष्नसिहरू हनपुहनछ। रवानकवारी व्यवस्वापन 
र अनपुपवालन ष्नदनेशकले हवावर्ज केन्द्र समग्करो लवागग गपुनवासरो तथवा 
अपीलहरूकरो समन्वयक रूपमवा सेववा प्दवान गनपु्जहनेछ र सबै गपुनवासरो तथवा 
अपीलहरूकरो समयरोचचत प्हरियवा र ररररोल्ूशन सपुष्नश्चित गन्जकरो लवागग 
उत्तरदवायी हनपुहनछ। गपुनवासरो ववा अपीलकरो ष्नण्जय प्हरियवाकरो वरपरकरो सब ै
छलफलहरू सेववाग्वाहीद्वारवा अनपुररोि नगररँदवासम् सव्जसवािवारण ववा तसे्रो 
पषिहरूबवाट गरोपनीय रवाखखनेछ।

यहद तपवाईंलवाई आफनरो गरोपनीयतवा असिकवारकरो उलं्घन भएकरो 
छ भन् ेष्वश्ववास लवागेमवा, तपवाईंले एरने्ीमवा ववा स्वास्थ्य तथवा मवानव सेववा 
ष्वभवागकरो सचचवकरोमवा उरपुरी दवायर गन्ज सक्पु हनेछ। एरेन्ीसँग उरपुरी 
दवायर गन्जकरो लवागग, ष्नम्नमवा नरोट गररएकरो नम्बर फरोन गरेर अनपुपवालनवा 
हटलवाइनलवाई सम्पक्ज  गनपु्जहरोस।् गरोपनीयतवा उरपुरीहरू संघीय कवानून 
अतिग्जत आवश्यक भए अनपुसवार सम्वाललनछ र एरने्ीकरो उरपुरी प्हरियवा 
मवाफ्ज त सम्बरोिन गररन् भनी नरोट गनपु्जहरोस।् 

पवाक्ज  स्स्टरिट कवाय्जरिम (Park Street Program) र टरिवाहनरस्नल 
हवाउश्रङ कवाय्जरिम (Transitional Housing Program) कवा 
सेववाग्वाहीहरूसँग Prison Rape Elimination Act (PREA) मवा 
एरने्ी नीष्तमवा कवागरवात गररएकरो अष्तररक् गपुनवासरो असिकवारहरू छन।् 
यरो वेबसवाइट www.howardcenter.org मवा उपलब्ध छ।
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समयसीमवा र ष्वभवागकरो ष्नश्चित आवश्यकतवाहरू गपुनवासरो र अष्पल 
गनने कवाय्जरिममवा ष्नभ्जर रहरे क्भन् हनछ। यरो नीष्तमवा उले्ख नगदवा्ज ष्नयपुक् 
गररएकरो गपुनवासरो र अष्पल प्ष्तष्नसि ष्वक्भन् ष्वभवागीय आवश्यकतवाहरूसँग 
समीषिवा गन्ज र अनपुपवालन गन्जकरो लवागग उत्तरदवायी हनपुहनेछ।

कपु नै पष्न समयमवा कम्जचवारी व्यक्क् ववा सेववाग्वाहीले गरोपनीय भ्वाइसमेल 
छरोर्न 802-488-7195 मवा अनपुपवालन हटलवाइनलवाई फरोन गरेर सम्पक्ज  
गन्ज सक्पु हनछ। ययनीहरू नवामरहहत हन सकछन।् सब ैफरोनहरूलवाई स्ीकवार 
र अनपुसन्धवान गररनेछ।

पूण्ज एरने्ी नीष्त र प्हरियवाकवा प्ष्तललष्पहरू अनपुररोि गरेमवा कपु नै पष्न 
सेववाग्वाहीलवाई उपलब्ध छन।्

पेशागत वनयमन काया्डलय – व्यवहार तथा उजरुी प्िरिया 
पेशवागत ष्नयमन रवाज्य कवायवा्जलयकरो भम्जन्ट सचचवले 37,000 भन्वा 

बढी अभ्वासकतवा्ज र व्यवसवायहरूकवा लवागग भम्जन्ट इरवारतपत्र, प्मवाणपत्र 
र दतवा्जहरू उपलब्ध गरवाउनपु हनछ।

पेशवागत व्यवहवारलवाई पररभवाष्रत गनने कवानूनहरूद्वारवा प्ते्क व्यवसवाय 
ववा पेशवा सञ्वालन गररनछ। हवावर्ज केन्द्रमवा तपवाईंकरो प्दवायकलवाई यरो 
लवागू हनछ भने, उहवालेँ तपवाईंलवाई आफनरो खपुलवासवा फवारवाम र सम्बन्न्धत 
म्स्ष्तहरूकरो प्ष्तललष्प उपलब्ध गरवाउनपुहनेछ। तपवाईंले ष्वशेर म्स्ष्तहरूकवा 
प्ष्तललष्पहरू पेशवागत ष्नयमन रवाज्य कवायवा्जलयकरो भम्जन्ट सचचवकरो सवाइट 
https://www.sec.state.vt.us/professional-regulation 
मवा फेलवा पवान्ज सक्पु हनछ।

उरपुरी दवायर गरवाउन चवाहनपुहने सेववाग्वाहीहरूले पेशवागत ष्नयमन 
कवायवा्जलयकरो वेबसवाइट https://www sec state vt us/
professional-regulation/ file-a-complaint aspx मवा 
गएर त्सरो गन्ज सक्पु हनछ। थप रवानकवारीकरो लवागग तपवाईं पेशवागत ष्नयमन 
कवायवा्जलयमवा लेखेर ववा कल गरेर पपुग्न सक्पु हनछ:  

Office of Professional Regulation 
89 Main Street, 3rd Floor
Montpelier, VT  05620
802-828-1505

उरपुरी प्वाप्त भएपलछ, उठवाइएकवा मपुद्दवाहरू लवागूयरोग्य पेशवागत व्यवहवार 
म्स्ष्तहरूद्वारवा समवाष्वटि गररनछन ्भने प्शवासष्नक समीषिवा ष्निवा्जरण हनछ। 
त्सरो हरो भने, समपुदवायलवाई अनपुसन्धवान गन्ज, रवानकवारी सङ्कलन गन्ज र 
कवाय्जववाही ससफवाररस गन्ज ववा उपयपुक् सञ्वालन सगमष्तलवाई बन् गन्ज 
ष्नयपुक् गररएकरो छ।

सब ैउरपुरी अनपुसन्धवानहरू गरोपनीय छन।् पेशवागत इरवारतपत्र र 
अभ्वास गनने यरोग्यतवाकरो ष्वरूद्धमवा अनपुशवासनवात्मक कवाय्जववाहीकरो लवागग 
ष्नण्जयसँग अनपुसन्धवान समवापन गररनछ भने, त्सपलछ इरवारतपत्र 
हरोल्डरकरो नवाम सवाव्जरष्नक गररनछ।

पेशवागत ष्नयमन कवायवा्जलय मवाफ्ज त अनपुशवासनवात्मक कवारववाही 
इरवारतपत्रकरो आलरोचनवादेखख खवारेरीसम् आिवाररत छ तर केही 
अपववादहरूसँगै ष्वत्तीय षिष्तपूर्तलवाई समवावेश गददैन। ष्वत्तीय षिष्तपूर्त 
ष्नरी वकीलहरू, सवानवा दवाबीहरूकवा अदवालतहरूकरो मवाफ्ज त ववा 
महवान्यवायवासिवक्वा कवायवा्जलयकरो उपभरोक्वा संरषिण ष्वभवागबवाट अनपुसरण 
गन्ज सहकनछ।
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सेवाग्ाही ववचार-ववमश्ड फाराम  
(सन्भ्जकरो लवागग मवात्र प्ष्तललष्प बनवाउनपुहरोस)्

Name: ______________________________________ Client ID#:______________________ 
 
 

 
 
ससेवेवााग्रग्रााहहीी  ववववचचाारर--ववववममर्र्शश  

 सेवाहरू प्रयोग गर्न ेतपाईंको वर्नर्शय स्वैवछिक हो। 
 हावर्श केन्द्रका सेवाहरू सेवाग्राही र प्रदायकबीचको सहयोगी प्रयत्न हुर्न्। हामील ेहाम्रा सेवाहरू 

तपाईंको लावग लाभदायी हुर्नेि भर्नी ववश्वास गदाश, उपचार, मूल्याङ्कर्न वा सहायताको 
पररर्ामहरूको बारेमा कुर्न ैपवर्न ग्यारेन्द्टीहरू िैर्नर्न्। 

 उपचार दौरार्न केही कायशक्रमहरूल ेध्यार्न, योगा वा वर्नदेवर्त वबम्बववधार्न जस्ता थरेापीहरू वा 
वववधहरू प्रयोग गर्नश सक्िर्न्। तपाईं यी मध्य ेकुर्नैपवर्न सेवाहरू प्राप्त गद ैहुर्नुहुन्द्ि भर्न,े तपाईंको 
प्रदायकले तपाईंसँग यस बारे थप ववस्तृत रूपमा िलफल गर्नुशहुर्नेि। 

 
खखुुललााससााककोो  ससम्म्बबन्द्न्द्धधममाा  ससेवेवााग्रग्रााहहीीककोो  ससममथथशशर्नर्न  
मलाई वर्नम्न सवहत हावर्श केन्द्रमा उन्द्मुख गराइएको ि: 

1. लक्ष्य तथा मलू्यहरू 
2. संकटका सेवाहरू सवहत सञ्चालर्न समय 
3. सेवाहरू तथा संगठर्नात्मक बर्नावटमा कसरी पहुचँ गर्न े
4. उपभोक्ता इर्नपुट 
5. सेवाहरूको भुक्तार्नी 
6. सुरवित वातावरर् वसजशर्ना गर्न े
7. जार्नकारीको गोपर्नीयता 
8. सेवाग्राही तथा पररवारहरूका अवधकारहरू 
9. सेवाग्राही तथा पररवारहरूका उत्तरदावयत्वहरू 
10. र्नीवत-संवहताको सारांर् 
11. उपभोक्ताको उजुरी, गुर्नासो र अपील र्नीवत तथा कायशवववधहरू 
12. पेर्ागत वर्नयमर्न कायाशलय - व्यवहार तथा उजुरी प्रक्रक्रया 
13. मेरो सेवा प्रदायकको पत्यारपत्र र योग्यताहरू 
14. साइटको आपतकालीर्न वर्नकास मागशहरू र आगो वर्नभाउर्ने उपकरर् अववस्थत स्थार्न 
15. गोपर्नीयता अभ्यासहरूको सूचर्नापत्र 
 
ममललााईई  ममााववथथककाा  जजाार्नर्नककााररीी  प्रप्रववतत  उउन्द्न्द्ममुखुख  गगररररएएककोो  िि  रर  ययससककोो  ससााममग्रग्रीी  बबुुझझेकेकोो  ििुु  रर  ययससममाा  ससहहममववतत  जजर्नर्नााउउँँििुु।।  
 
 
 
Client/Parent/Guardian (circle): __________________________________- Date: ________ 

Client/Parent/Guardian (circle): __________________________________- Date: ________ 

*
*

*

जावतयता रनेकरो जन-स्ास्थ्य सम्बन्ी आपतकालीन 
अवस्ा हरो

हरोववार्ज सेन्टरले बर्लङ्गटन ससटी र 30 भन्वा बढी 
सवामपुदवाययक संगठनहरूसँग रवातीयतवा भनेकरो रन स्वास्थ्य 
सम्बन्धी आपतकवालीन अवस्वा हरो भनी घरोरणवा गन्ज सहभवागी 
भएकरो छ । हरोववार्ज सेन्टर रवाष्तववादी ष्वरुद्धकवा संगठनकरो 
रूपमवा ष्नम्न कवाय्जगत चरणहरू पवालनवा गन्ज प्ष्तबद्ध छ।

1  स्वास्थ्यकवा असमवानतवाहरू पहहचवान गन्ज र हवाम्रो 
एरने्ीकरो चचहकत्कीय अभ्वास र भनवा्ज यरोरनवामवा 
पररवत्जन ल्वाउन राटा ड्ाशबरोर्ड प्णाली धसज्डना गनने।

2  टरिस्टी बरोर्ज र हरोववार्ज सेन्टरमवा अग्र नेततृ्वकतवा्जलवाई 
रवातीय रूपमवा ष्वष्वि बनवाउन उन्नत रना्डका 
रणनीवतहरू।

3  हवामीले सेववा गनने व्यक्क्हरू (ग्वाहक, ष्वद्वाथती र 
ष्बरवामीहरू) द्वारवा हन सके् रवाष्तववादी कवाय्जहरूलवाई 
सम्बरोिन गन्ज प्शशषिण र सहायता बढाउने।

4  एरने्ीकवा कवाय्ज आरभिमवाफ्ज त ब्लाक लाइरका 
ववषयवति ुप्दश्डन गनने।

5  सवामपुदवाययक क्शषिवाकवा श्ङृ्खलवाहरूमवा हवाम्रो ष्नःशपुल्क र 
खपुलवा भवागकरो रूपमवा मवानससक स्वास्थ्य, लवागूपदवाथ्ज 
दवु्य्जसनी र ष्वकवासवात्मक असषिमतवाहरूसँग सम्बन्न्धत 
जावतवाद सम्बन्ी शैक्षिक सत्रहरू प्तिाव गनने।

“हवामी रवाष्तय भेदभवाव ष्बनवाकरो संसवारप्ष्त प्ष्तबद्ध 
छौ।ं सवामवाश्रक न्यवायकरो मूलमन्त्रकवा सवाथ, हरोववार्ज सेन्टरकवा 
कम्जचवारीले हरेक हदन हवाम्रो समपुदवायलवाई सेववा हदन, हवाम्रो 
संगठनवात्मक संसृ्कष्त र स्यवाहवारकरो प्णवालीमवा ष्वष्वितवा, 
समवानतवा र समवावेशनलवाई अझ बललयरो बनवाउन कवाम गछ्जन।् 
हवामी हवाम्वा सवामपुदवाययक सवाझदेवारहरूसँग समपुदवायभर रणनीष्तक 
रूपमवा र प्णवालीगत रवाष्तय भेदभवावलवाई पूण्ज रूपमवा ष्नमू्जल 
पवान्ज सँगसँगै सवामले हने अपेषिवा रवाखदछौ।ं”

–Catherine Simonson, LICSW,  
सेववाग्वाही सेववाहरू, प्मपुख असिकवारी



मद्दत यहा ँ्छ।

सन्  1865 दे खख


