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द्रुत सन्दर्भ

हावर्भ केन्द्रको मखु्य नम्बर
802-488-6000
हावर्भ केन्द्रको इनटेक लाइन

कुनै पनन व्यक्तिले हावर्भ केन्द्रमा सम्पक्भ  गन्भ सकु्हुन्छ। हामीले 
सहायता, प्रश्न-उत्तर उपलब्ध गराउने छौ ंर हावर्ड केन्द्रमा वा समुदायमा 
तपाईंलाई स्रोत र सेवाहरूसँग जरोर्नेछौ।ं 

कल गर्नुका नियमित कारणहरू:

• थरेापी वा परामर्डकरो खरोजीमा
• बच्ाकरो बारेमा चिन्तित भएर
• तपाईंकरो पररवारकरो लागग सहायता आवश्यक हँदा
• लतकरो लागग मद्दत प्राप्त गन्ड 

Chittenden County को लागग पिहलो कल
802-488-7777
हावर्भ केन्द्रको संकट लाइन

24/7/365 उपलब्ध छ

कल गनु्भका ननयगमत कारणहरू:

• अपररहाय्ड भावनाहरू
• आत्महत्ाका सरोिहरू
• सुनाइ अवररोध गनने आवाजहरू
• माया गनने व्यक्तिकरो कल्ाणकरो लागग तत्ालीन सररोकार

डिसेम्बर 2021 मा संशोधित गररएको
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तपाईं मतदान ददनको लागग दता्भ गन्भ चाहनहुुन्छ?
तपाईं मतदान हदनकरो लागग दता्ड हनुभएकरो छैन र मद्दत 

िाहनुहनछ भने, कृपया दता्ड फारामकरो लागग आफनरो प्रदायक वा 
फ्रन्ट रेस्क कम्डिारीलाई भन्हुरोस।् भम्डन्टमा मतदान गन्ड यरोग्य हन, 
तपाईं ष्नम्न हनुपछ्ड :
1   संयतुि राज्यकरो नागररक;
2  भम्डन्टकरो ष्नवासी र िेकललस्टमा थष्पन प्रयरोग गनु्डभएकरो रहरकरो 

ष्नवासी; (वा सैष्नक वा ष्वदेर जादँा भम्डन्ट सहर वा ससटीमा 
हनुभन्ा तत्ाल अगाहर संयतुि राज्यमा पलछल्रो ष्नवासकरो 
स्ान भएकरो व्यक्ति संघीय Uniformed and Overseas 
Citizens Absentee Voting Act अतिग्डत यरोग्य भएकरो 
ष्वदेरी मतदाता);

3  मतदाताकरो रपथ ललइएकरो वा पहहले नै ललइएकरो; र
4   18 वर्ड उमेर वा सरोभन्ा बढीकरो वा ष्नवा्डिन हने हदनमा वा 

पहहले 18 वर्ड हने।
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हावर्भ केन्द्रको बारेमा
स्ागत ्छ

स्ागत छ र हावर्ड केन्द्र छनरोट गनु्डभएकरोमा 
धन्यवाद। यरो हातपेुस्तिका तपाईंलाई हावर्ड 
केन्द्रसँग पररचित गराउन र तपाईंका असधकार तथा 
उत्तरदाययत्वहरूका बारेमा वण्डन गन्ड बनाइएकरो हरो। यरो 

ष्वक्भन् भाराहरू, ठूला अषिरकरो ष्प्रन्टमा र ष्वदु्तीय ढािँामा उपलब्ध छ। 
तपाईं क्भन् ढािँा िाहनुहनछ भने वा तपाईंलाई यरो हातपेुस्तिकामा भएकरो 
कुनै जानकारी बझु्न मद्दत आवश्यक हनछ भने, कृपया कम्डिारी सदस्यलाई 
सरोध्हुरोस ्वा 802-488-6000 मा फरोन गनु्डहरोस।् 

हामी आरा गछछौं हक तपाईंले आफू र/वा आफना पररवारका 
सदस्यहरूलाई सहायता गन्डमा हाम्ा सेवाहरू मद्दतगार फेला पानु्डहनछ। 
तपाईंसँग कुनै पष्न प्रश्नहरू छन ्भने, कृपया सरोध् अप्ठ्ाररो नमान्हुरोस।् 
हामी मद्दत यहा ँ्छ सुष्नश्चित गन्ड हाम्रो समुदायमा बालबाललका, वयस्क 
र पररवारहरूका लागग करूणामय स्याहार तथा उपिार उपलब्ध गराउने 
प्रयास गछछौं।   
धन्यवाद।

Catherine Simonson, प्रमुख सेवाग्ाही सेवाहरूकरो असधकारी

हाम्ो लक्ष्य
हामीले व्यक्ति र समुदायहरूलाई मानससक स्ास्थ्य, लागूपदाथ्डकरो 

प्रयरोग र व्यक्तिमा ष्वकासात्मक आवश्यकताहरूलाई सम्रोधन गन्डकरो 
लागग सहायता तथा सेवाहरू उपलब्ध गराएर मद्दत गछछौं।

हामीले कसरी मद्दत ग्छछौं
हाम्रो समुदायमा हावर्ड केन्द्रकरो ष्वश्वसनीय प्रदायककरो रूपमा लामरो र 

अनौठरो इष्तहास छ। ष्वरासतसँगकरो 150 वर्डभन्ा बढीकरो अवसधमा, 
हावर्ड केन्द्रले हाम्रो समुदायमा आवश्यकतामा भएका सदस्यहरूका लागग 
प्रगष्तरील, करूणामय, उच् गुणतिरकरो स्याहार, सहायता र उपिार 
उपलब्ध गराइरहकेरो छ। गररबका बालबाललकाहरूलाई सहायता गनने 
एजने्ीकरो रूपमा 1865 मा स्ापना भएकरो हरो, यसले अहहलेे 
जीवनकालभरी मानससक स्ास्थ्य, लागूपदाथ्ड प्रयरोग र ष्वकासात्मक 
सेवाहरू प्रतिाव गछ्ड। 

हामरा 1,600 जना कम्डिारीहरूले िार वटा देरहरूका 60 
स्ानहरूमा मद्दत र सहायता प्रदान गछ्डन। स्स्कर र थप सतिरोरप्रद 
जीवन िलाउन मद्दत गन्डकरो लागग पलछल्रो वर्ड 19,000 जनाभन्ा बढी 
सेवाग्ाही र समुदायका सदस्यहरू हामीमा पररवत्डन भए।
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हाम्ो दूरदृनटि
हावर्ड केन्द्र आवश्यकतामा भएका व्यक्ति, पररवार तथा 

समुदायहरूका लागग एकीकृत र अखण्ड समुदायमा-आधाररत सहायताहरू 
रेललभर गनने राष्टिरिय नेततृ्वकता्ड हरो। मद्दत यहा ँछ।  मद्दत यहा ँ्छ।

मलू मान्यताहरू
• सेवाग्ाहीहरू हाम्रो ष्नण्डय प्रहरियाकरो मुटुमा हनछन।्
• हामी व्यक्तिगत र सामूहहक कल्ाण गन्ड र सफल हन प्रष्तबद्ध छौ।ं
• हामी हामीलाई ष्वश्वास गररएका स्रोतहरूका श्जम्वेार प्रबन्धकहरू 

हौ।ं
• हामी हाम्रो उतृ्टिताकरो अभ्ास र खरोजीमा दृढ छौ।ं

हरोवार्ड सेन्टर (Howard Center) हाम्ा ग्ाहकहरू, कम्डिारी र 
समुदायकरो स्ास्थ्य र सुरषिामा प्रष्तबद्ध छ । कृपया हाल अपनाइएका 
सुरषिा सुरषिा सावधानीहरू बारे बझु्न आफनरो प्रदायक वा फ्रन्ट रेस्कमा 
सरोध्हुरोस ्। कृपया ष्बरामी हँदा वा ष्बमारीका लषिणहरू अनुभव भइरहँदा 
घरमै बस्हुरोस।् तपाईंलाई आफनरो अपरोइन्टमेन्ट रद्द गन्ड आवश्यक परेमा, 
हामी तपाईंलाई जष्त सक्रो लछटरो अगग्म सूिना उपलब्ध गराउन अनुररोध 
गद्डछौ।ं टेललहले्थ अपरोइन्टमेन्टहरू अनुररोध गरेपलछ उपलब्ध हनछन।्

सञ्ालन समय
हावर्ड केन्द्रकरो लागग मानक 

व्यावसाययक समय ष्वतिार गररएकरो 
वा घटाइएकरो समय भएका ष्वरेर 
साइट तथा काय्डरि महरूसँगै 
सरोमबार - रुरिबार 8:30am देखख 
5:00pm सम् हरो। सेवाहरूका 
समयहरू क्भन् हन सकछन ्र 
सेवाग्ाहीका आवश्यकता अनुसार 
लिकदार छन।् ष्नवास सहायता र 
संकट सेवाहरू सहहत केही सेवाहरू 
हदनकरो 24 घण्ा, हप्ताकरो 7 हदन, वर्डकरो 365 हदन उपलब्ध छन।् 

हावर्भ केन्द्रको मखु्य नम्बर 
802-488-6000
हावर्भ केन्द्रको इनटेक लाइन

Chittenden County को लागग पिहलो कल
802-488-7777
हावर्भ केन्द्रको संकट लाइन

24/7/365
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सेवाहरू

मद्दत कसरी प्ाप्त गनने
मद्दत प्राप्त गन्ड कुनै पष्न व्यक्तिले हावर्ड केन्द्रकरो मुख्य नम्र  
802-488-6000 मा फरोन गन्ड सकु्हनछ। तपाईंले कल गदा्ड, 
तपाईंलाई आफनरो कलकरो कारण सरोसधनेछ र तपाईंले ष्वक्भन् प्रकारका 
काय्डरिमहरूका लागग सामुदाययक स्रोत र यरोग्यता आवश्यकताहरूकरो 
बारेमा जानकारी प्राप्त गन्ड सकु्हनछ। आवश्यक छ र इच्छित हनुहनछ 
भने, तपाईंलाई इनटेक मूल्ाङ्कनकरो लागग अनुसूचित गररनेछ।

हावर्ड केन्द्रकरो 24/7/365 मरोबाइल संकट काय्डरिम, Chittenden 
County करो लागग पहहलरो कल फरोन सहायता, आमुने-सामुने 
अतिरहरिया र संकट मूल्ाङ्कनकरो लागग उपलब्ध हनछ। तपाईं  
Chittenden County बाहहर हनुहनछ र संकट सहायता आवश्यक छ 
भने, भम्डन्टमा प्रते्क काउण्ीकरो आफनै संकट सेवा भएकरो हनाले हामी 
तपाईंकरो षिते्रका स्रोतहरूमा तपाईंलाई जरान गननेछौ।ं

इनटेक वा संकट मूल्ाङ्कन पलछ, आवश्यक भएमा तपाईंलाई एउटा 
वा सरोभन्ा बढी हावर्ड केन्द्र काय्डरिम वा अन्य सामुदाययक स्रोतहरूमा 
ष्नर्दटि गन्ड सहकनछ। कहहलेकाही,ँ प्रारम्भिक मूल्ाङ्कनष्बना नै ससध ैहावर्ड 
केन्द्र काय्डरिममा ससफाररसहरू बनाइनछन्; उदाहरणका लागग, हामीले 
ष्वद्ालयबाट ससफाररस फाराम प्राप्त गरेमा। आवश्यक भएका सेवाहरूका 
लागग प्रष्तषिासूिी छ भने, तपाईं प्रष्तषिा गरररहँदा तपाईंले सहायता 
प्राप्त गनु्डहनेछ। एक पटक हावर्ड केन्द्र सेवा सुरु भइसकेपलछ, तपाईंलाई 
आफना आवश्यकता र प्राथगमकताहरू ष्नधा्डरण गन्ड तपाईंसँगै काय्ड गनु्डहने 
प्राथगमक प्रदायक ष्नयतुि गररनेछ। सँगसँगै तपाईंले व्यक्तिगतकरण 
सेवा यरोजना वा उपिार यरोजना ससज्डना गनु्डहनेछ। तपाईं वा पररवारकरो 
सदस्यलाई अन्य सेवाहरू वा सहायताहरू आवश्यक हनछ भने आफनरो 
प्रदायकले हावर्ड केन्द्र क्भत्र ैवा अन्य समुदाय समूहहरूमा अष्तररति 
रेफरलहरू बनाउन सकु्हनछ।

फरोन कल र आमुने-सामुने सेवाहरूका लागग प्रत्षि भारा अनुवादन 
उपलब्ध छ।

हावर्ड केन्द्रकरो बाहहर सेवाहरू आवश्यक हनछ भने, तपाईंले आफनरो 
फरोनमा 2-1-1 रायल गन्ड पष्न सकु्हनछ। भम्डन्ट 2-1-1 ररोजगार, 
क्रषिा, बाल स्याहार, सरकारी काय्डरिमहरू, सहायता समूहहरू, कानूनी 
सहायता, यातायात, सामुदाययक खाद् राज्यव्यापी स्रोत सेल्फहरू र अन्य 
स्रोतहरू सहहत सेवाहरूकरो शे्णीकरो लागग जानकारी र रेफरलहरू प्रतिाव 
गनने राज्यव्यापी स्रोत हरो। सेवा 24/7/365 मा उपलब्ध छ र भम्डन्टमा 
जहाकँहीबँाट गररने स्ानीय कल हरो। प्रत्षि भारा अनुवादन प्रतिाव 
गररनछ।
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संगठनात्मक संरचना
हावर्ड केन्द्रले ष्वक्भन् प्रकारका सेवाहरू प्रतिाव गछ्ड :

• सेवाहरू पहँि गनु्डहरोस ्र इनटेक गनु्डहरोस्
• संकट काय्डरिमहरू
• बहहरङ्ग सेवाहरू
• दीघ्डकालीन सहायता तथा सेवाहरू
• गृह तथा समुदाय काय्डरिमहरू
• ष्वद्ालय काय्डरिमहरू
• औरसध सहायता गनने उपिार काय्डरिमहरू

उपरोतिा इन्टु 
तपाईंले प्राप्त गनु्डभएका सेवाहरूकरो यरोजना बनाउन र मूल्ाङ्कन गन्डमा 

तपाईंकरो संलग्नता एजने्ीकरो दर्डनकरो एउटा महत्त्वपूण्ड भाग हरो। हामीले 
तपाईंकरो सहभागगतामा प्ररोत्ाहन गनने धरैे तररकाहरू छन।्

उपयतुि हनछ र सेवाग्ाहीद्ारा स्ीकृत गररएकरो छ, भने सब ैसेवाग्ाही 
र पररवारका सदस्यहरू उहाहँरूकरो सेवा यरोजना(हरू) करो ष्वकासमा 
सहभागी हनुहनछ। सेवाहरू सुरु गनु्डअसघ, तपाईंले मूल्ाङ्कनकरो लागग 
प्रदायकलाई भेटन्ुहनेछ र तपाईंसँगै आफना लागग कुन सेवाहरू सही 
छन ्भनी ष्नण्डयहरू गराउनुहनेछ। तपाईंलाई प्राथगमक प्रदायक ष्नयतुि 
गररनेछ। काय्डरि म(हरू) मा आधाररत भई, यरो व्यक्तिलाई परामर्डदाता, 
सामाश्जक काय्डकता्ड, थरेाष्पस्ट, मागमला व्यवस्ापक, सहायक कामदार, 
चिहकत्क, पररिाररका वा समान अन्य केही भन् सहकनछ। तपाईंसँग 
यस प्रदायकले तपाईंकरो स्याहार समन्वय गनु्डहनेछ। तपाईं र तपाईंकरो 
प्रदायकले तपाईंका व्यक्तिगत आवश्यकताहरू पूरा गन्ड स्याहारकरो यरोजना 
ष्वकास गनु्डहनेछ। तपाईंकरो लक्ष्य के हरो, तपाईंलाई यी लक्ष्य हाससल गन्ड 
कतिा िरणहरूकरो आवश्यक हनछ र तपाईं अन्य सेवामा टरिाहनजसन गन्ड 
वा एजने्ी छरोर्न तयार हनुहनछ भनी तपाईंलाई कसरी थाहा हनेछ भन् े
कुराकरो ष्नण्डय गनु्डहनेछ। यहद त्रो आवश्यक भएमा, तपाईंकरो प्रदायकले 
तपाईंलाई अन्य सेवाहरूमा ससफाररसहरूसँग मद्दत गनु्डहनेछ अवसरमा, 
सेवाग्ाहीहरूले अगग्म रूपमा ष्वक्रटि यरोजनाहरू ष्वकास गन्ड छनरोट 
गन्डसकु्हनछ जसले उहाहँरूकरो अवस्ा अझ खराब गन्ड र उहाहँरूलाई 
ष्नण्डयहरू गन्ड कहठन हने अकको गभिीर समस्या ष्वकास गछ्ड। यसलाई 
अगग्म ष्नदनेक्रकाहरू भष्ननछ। तपाईंलाई अगग्म ष्नदनेरनहरूबारे थप 
जानकारी िाहहएमा, कृपया आफनरो प्रदायकलाई सरोध्हुरोस।् 

सेवाग्ाहीहरू र/वा उहाकँा पररवारहरूका लागग सेवाहरू सम्न्धी 
प्रष्तहरिया र हाम्रो हालैका काय्डमा इन्टु र हावर्ड सेन्टरकरो भष्वष्यकरो 
ष्नदनेरन उपलब्ध गराउन, हावर्ड केन्द्रसँग स्ायी सगमष्त नाम 
गरेकरो समूहहरूकरो संख्या छ। यस स्ायी सगमष्तहरू: Family 
Advisory Council, Consumer Advocacy Network, 
Developmental Services Standing Committee र 
Substance Use Services Advisory Committee हन।् थप 
जानकारीकरो लागग आफनरो प्रदायकसँग कुरा गनु्डहरोस ्वा हावर्ड केन्द्रकरो 



8

मूख्य नम्र 802-488-6000 मा सम्पक्ड  गनु्डहरोस।् साथ,ै हावर्ड केन्द्रकरो 
Board of Trustees का 50% भन्ा बढी सेवाग्ाही वा उहाकँा 
पररवार सदस्यहरू हनुहनछ। यसका साथ,ै हावार्ड सेन्टरकरो बरोर्ड अफ 
टरिस्स्टजमध् े50% भन्ा बढी सेवाग्ाही वा सेवाहरू प्राप्त गरररहकेा 
माष्नसका पररवार सदस्यहरू छन।्

हाम्रो सेवाहरू मूल्ाङ्कन गनने तररकाहरूमा एक भनेकरो सेवाग्ाहीहरू 
कचत्तकरो सतिटुि हनुभएकरो छ र उहाहँरूले प्राप्त गनु्डभएकरो सेवाहरूले 
उहाहँरूलाई मद्दत गरेकरो छ हक छैन भनेर सरोध् ुहरो हामीले सेवाग्ाहीहरूले 
सेवाहरू प्राप्त गनु्डभएकरो बलेा प्रश्नावलीहरू प्रयरोग गछछौं र सेवाहरू पूरा 
भएपलछ सेवाग्ाहीहरूलाई सम्पक्ड  गछछौं। यस प्रहरियामा तपाईंकरो सहभागी 
स्चै्छिक र उच् रूपमा प्ररंसनीय हनछ। 

सेवाहरूको लागग रतुिानी
ष्वक्भन् ष्वत्त व्यवस्ा स्रोतहरूद्ारा हावर्ड केन्द्र सेवाहरूकरो लागग 

भुतिान गररएकरो छ।

चिहकत्ा सहायता सहहत धरैे प्रकारका बीमाहरू स्ीकृत गररएकरो छ। 
तपाईंले बीमा गराउनुभएकरो छ भने, कृपया तपाईंकरो पहहलरो भेटकरो लागग 
आफनरो कार्ड ल्ाउनुहरोस।् कुनै बीमा कम्पनीहरूले सह भुतिानी माग गछ्ड  
भनी सिेत हनुहरोस।् तपाईं अबीमाकृत हनुहनछ भने, हामीले तपाईंकरो 
ष्वत्तीय अवस्ामा आधाररत भएर व्यक्तिगत रुल्कहरू सेट गन्ड स्ाइहरङ 
से्कलकरो प्रयरोग गननेछौ।ं कृपया ध्ान हदनुहरोस ्हक तपाईंले आफनरो बीमा 
प्रयरोग नगनने छनरोट गनु्डभयरो भने, स्ाइहरङ रुल्क से्कल प्रयरोग हन 
सकै्न। तपाईंले सेवाहरू प्राप्त गन्ड सुरु गनु्ड अगाहर नै तपाईंकरो रुल्क 
तपाईंलाई व्याख्या गररएकरो हनेछ।

हावर्ड केन्द्रले आवश्यक सेवाहरूलाई सहायता गन्डका लागग ष्वत्त 
व्यवस्ा सुरषिा गन्ड सेवाग्ाहीहरू, पररवारहरू, स्ास्थ्य बीमाकता्डहरू, 
स्ानीय र राज्य एजने्ीहरू, ष्नजी संस्ाहरू र अन्य स्रोतहरूसँग काय्ड गनने 
प्रष्तबद्ध छ। ष्वत्तीय सीगमतताहरूले सेवाहरूमा पहँि सीगमत गननेछैन। 

तपाईंसँग नबललङ सम्बन्ी प्श्नहरू ्छन ्रने, कृपया 802-488-
6920 मा फोन गनु्भहोस।्
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सुरक्षित वातावरण धसज्भना गनने
हावर्ड केन्द्रकरो प्रते्क साइट अगग्न ष्नयन्त्रक यन्त्र र प्राथगमक उपिार 

हकटहरूले सुसज्जित गररएकरो छ। त्हा ँहरेक ढरोकामा आपतकालीन 
ष्नकास ष्नदनेरनहरू म्स्त रहेका छन।् प्रते्क साइटमा ष्वरेर ष्नकास 
यरोजना छ। तपाईंलाई साइटकरो आपतकालीन यरोजनाकरो प्रष्तललष्प 
मनपछ्ड  भने, कृपया आफनरो प्रदायकसँग सरोध्हुरोस।् फायर हररिल र 
लकराउन सुरषिा प्ररोटरोकलहरू (पष्न हरेक ढरोकाकरो नश्जक म्स्त रहेकरो) 
ष्नयगमत रूपमा अभ्ास गररएकरो हनछ।

सामान्य रूपमा, CPR र प्राथगमक उपिारमा प्रक्रक्षित भएकरो 
हरेक साइटमा कम्ीमा पष्न एउटा कम्डिारी सदस्य हनछ। कम्डिारी 
पष्न यषु्नभस्डल सावधानीहरूमा प्रक्रक्षित छन।् आवश्यक पनने म्स्ष्त 
उत्पन् हनछ भने चिहकत्ा ध्ानाकर्डण वा सव्डत्र अपनाइने सावधानीहरू 
काया्डन्वयन गररनुपछ्ड , सेवाग्ाहीहरूले हतिषिपे गन्ड कम्डिारी सदस्यलाई 
सरोध् सकछन।् धरैेजसरो साइटहरूमा स्िाललत बाह्य हरहफयरिलेटर छ।

हामीले सेवागननेसँग हाम्रो सम्न्ध आपसी सम्ान र मान-मया्डदामा 
आधाररत छन।् हामीले सारारं गरेकरो कुनै ष्नयम तथा अपेषिाहरू राज्य 
वा संघीय ष्नयमहरूद्ारा लगाएता पष्न, हाम्रो मुख्य उदे्दश्य भनेकरो हाम्रो 
ग्ाहकहरूका लागग सकारात्मक अनुभव ससज्डना गनु्ड हरो।

ग्ाहक र कम्डिारीहरूद्ारा आपसी रूपमा सम्ान पूण्ड व्यवहार अपेषिा 
गररएकरो हनछ। एजने्ी सम्पष्तमा कुनै हष्तयारहरूकरो अनुमष्त हदइएकरो 
छैन। एजने्ीकरो सम्पचत्तमा कुनै र सब ैगैरकानूनी लागूपदाथ्डकरो स्ागमत्व 
र/वा प्रयरोग कराइका साथ प्रष्तबन्न्धत छ। भम्डन्ट राज्यकरो कानून 
अनुसार, हाम्रो कुनै आवासीय काय्डरिमका तरोहकएका षिते्रहरूमा बाहके 
एजने्ीकरो आधारमा सम्पूण्ड सुतती उत्पादनहरूकरो प्रयरोग, दवुै क्भत्र र 
बाहहर करा रूपमा प्रष्तबन्न्धत गररएकरो छ। “सुतती उत्पादनहरू” मा समू्पण्ड 
सुतती उत्पादनहरू, इ-िुररोटहरू र कुनै पष्न गैर-FDA स्ीकृत ष्नकरोहटन 
उत्पादन वा यन्त्र समावेर हनछन।् ष्नवारणकरो उदे्दश्यकरो लागग FDA 
स्ीकृत ष्नकरोहटन प्रष्तस्ापनका उत्पादनहरूकरो प्रयरोगलाई अनुमष्त 
हदइएकरो छ। तपाईंलाई सुतती उपयरोग तथ्ाङ्कहरू, ष्नवारण सहायता 
वा ष्नवारण ष्वरेरज्ञ सम्न्धी थप जानकारी िाहनुहनछ भने, कृपया 
www.802quits.org मा जानुहरोस ्वा 1-800-784-8669 मा 
फरोन गनु्डहरोस।् थप लागूपदाथ्डकरो प्रयरोग उपिार स्रोतहरूकरो लागग, आफनरो 
प्रदायक वा हाम्रो मुख्य नम्र 802-488-6000 मा सम्पक्ड  गनु्डहरोस।् 
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सेवा जनावरसँगका धरैे कम्डिारी र सेवाग्ाहीहरूका साझदेारकरो 
रूपमा एजने्ी सम्पचत्तमा र प्रायजसरो सब ैएजने्ी हरियाकलापहरूमा सेवा 
जनावर, भावनात्मक सहायता/सहयरोगी जनावर र प्रक्रषिणमा रहेका सेवा 
जनावरहरूलाई स्ागत छ। सेवा जनावरहरू र प्रक्रषिणमा रहेका सेवा 

जनावरहरूलाई साव्डजष्नक आवासका स्ानहरूमा छरोर्दा, भावनात्मक 
सहायता/सहयरोगी जनावरहरूसँग कानूनी पहँिकरो लागग समान ष्वकल्प 
हँदैन भनी ध्ानमा राखु् महत्त्वपूण्ड हनछ। सेवा तथा भावनात्मक सहायता/
सहयरोगी जनावरहरू सम्न्न्धत ष्नयम तथा ष्नयमनहरूकरो लागग  
www ada gov मा जानुहरोस।्

अरतिता भएका अमेररकीहरू ऐन (ADA) अनुसार, सेवा 
जनावरलाई “अरतिता भएका व्यक्तिकरो लागग काम गन्ड र काय्ड 
सम्पादन गन्ड व्यक्तिगत रूपमा प्रक्रक्षित गररएकरो कुकुरकरो” रूपमा 
पररभाष्रत गररनछ। प्रक्रषिणमा रहेका सेवा जनावरहरू भम्डन्ट पहँियरोग्य 
ष्वधान अतिग्डत अनुमष्तयरोग्य हनछन।् सेवा जनावरहरू सब ैवंर तथा 
आकारहरूमा आउँछन ्र दृश्यवान रूपमा पहहिान यरोग्य हन आवश्यक 
छैन। ष्तनीहरू आफनरो हातकरो ष्नयन्त्रणमा हनुपछ्ड  र अरतिता सम्न्न्धत 
हरियाकलापमा मद्दत गररने सञ्ालकसँग जनावरका हतिषिपेहरू सीगमत 
नगदा्डसम् हरेक समयमा पट्टि बाधँकेरो हनुपछ्ड।

समय समय देखख, तपाईंले हाम्रो काय्डरिमहरू मध् ेएकमा लरोक भ्रमण 
गन्ड ष्नमन्त्रणा हदइएकरो हाम्रो पररसरमा थेरापी कुकुर टरोली देख् सक्हनछ। 
तपाईंले हावर्ड केन्द्रमा देख्सके् कुकुरकरो प्रकार थाहा नहँदासम्, कुकुरसँग 
आकर्डक हनुभन्ा पहहला सञ्ालकसँग कुराकानी गन्ड राम्रो हनछ। यतिा 
धरैेजसरो जनावरहरू अरतिता सम्न्न्धत कारणहरूकरो लागग आफनरो 
व्यक्तिसँग हनछन्, त्सैले, आवाज गरेर, खानेकुराकरो प्रतिाव गरेर वा 
पाल्ु जनावर गनने प्रयास गरी ष्विललत नगन्ड महत्त्वपूण्ड हनछ।
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सेवाग्ाहीका अधिकारहरू र 
काननूी जानकारी
जानकारीको गोपनीयता 

संघीय र राज्य कानूनहरूले तपाईंकरो गरोपनीय जानकारीकरो सुरषिा 
गछ्डन।् गरोपनीयतालाई सम्ान गनु्ड हाम्रो लागग महत्त्वपूण्ड हनछ। हामीले 
हाम्रो गोपनीयता अभ्ासहरूको सूचनामा उले्ख भए अनुसार उपिार, 
भुतिानी र स्ास्थ्य स्याहार सञ्ालनहरूका लागग तपाईंकरो स्ास्थ्य 
जानकारी प्रयरोग गरी खुलासा गननेछौ।ं यसमा तपाईंकरो बारेमा स्ास्थ्य 
जानकारी प्रयरोग गनने र खुलासा गनने कुरालाई समावेर हनछ जसकारण 
एजने्ीमा तपाईंले प्राप्त गनु्डभएका उपिार तथा सेवाहरू बीमा कम्पनी 
जतिरो तेस्रो पषिले स्ीकृत गन्ड सकछ, यसलाई ष्बल गन्ड सहकनछ र यसले 
भुतिानी गन्ड सकछ। महदरा तथा लागूपदाथ्ड दवु्य्डसनीकरो जानकारी 
42 CFR करो भाग 2 द्ारा सुरक्षित गररएकरो छ र ष्नयमनहरूका लागग 
उपलब्ध नगराइएसम् तपाईंकरो ष्वरेर ललखखत अनुमष्त ष्बना ररललज वा 
खुलासा नहन सकछ।

ष्नम्न जति ैसीगमत कानूनी अवस्ाहरू अतिग्डत, तपाईंकरो अनुमष्तष्बना 
नै आफनरो वा आफनरो पररवारकरो बारेमा भएकरो जानकारी ररललज गन्ड 
सहकनछ भनी तपाईंलाई सल्ाह हदइएकरो छ:

• हामी भम्डन्ट कानूनद्ारा दवु्य्डवहार, उपेषिा वा ररोरणका यथाथ्ड वा 
रंकास्पद मागमलाहरू ररपरोट्ड गन्ड र बालबाललका तथा अष्तसंवदेनरील 
वयस्कहरूकरो संलग्नतालाई ध्ान नहदन आज्ञाष्पत छौ।ं

• तपाईं आफनै वा अरू वा सव्डसाधरण जनताका लागग गभिीर 
खतरामा वा चिहकत्ा आकस्मिक घटनामा हनुहनछ भने हामीले 
उपयतुि कदम िालनु आवश्यक हनछ।

• हामीसँग व्यक्तिहरू वा सम्पचत्तका स्ानहरू सहहत पहहिानयरोग्य 
पीहरत वा सव्डसाधरण जनताकरो ष्वरुद्धमा भएका हहसंा वा षिष्तका 
ष्वश्वसनीय खतराहरू खारेज गनने असधकार रहनछ।

• यरो अवस्ामा, हामी प्रमाण प्रतितु गन्ड वा रेकर्डहरू उपलब्ध गराउन 
अदालतद्ारा आदेर हदइएकरो उपम्स्ष्त पत्रसँगै प्रष्तबद्ध हन 
आवश्यक हनसकछ।

• संघीय, राज्य वा स्ानीय कानूनद्ारा यसरो गन्ड आवश्यक हँदा 
हामीले तपाईंकरो बारेमा भएकरो स्ास्थ्य जानकारी खुलासा गननेछौ।ं
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सेवाग्ाही तथा पररवारहरूका अधिकारहरू 
हावर्ड केन्द्रकरो लक्ष्य भनेकरो तपाईंका ष्वक्रटि ष्वरेरता, आवश्यकता, 

इछिा र यरोग्यताहरूमा प्रष्तहरियारील र उपयतुि हने तररकामा उपलब्ध हने 
कम प्रष्तबन्न्धत वातावरणमा सेवाहरू र उपिार प्रदान गनु्ड हरो। 

• सेवाहरू प्राप्त गदा्ड तपाईंसँग सब ैसमयमा इजित तथा सम्ानका 
साथ उपिार गनने असधकार छ। तपाईंसँग पया्डप्त मात्रामा मानवीय 
उपिार तथा स्याहार प्राप्त गनने असधकार छ।

• तपाईंसँग जाष्त, धम्ड, ललङ्ग, जाष्तय पृष्ठभूमी, उमेर, यौन झकुाव, 
असषिमता वा HIV म्स्ष्तष्बना सेवा गनने र  सहायता गनने असधकार 
छ।

• तपाईंसँग आफनरो उपिार वा अनुभव गरेकरो सेवाकरो करोस्डलाई 
प्रभाव पानने सब ैएजने्ीका नीष्तहरूकरो बारेमा सूचित हने असधकार 
छ। कृपया ष्वरेर एजने्ी नीष्तहरूसँग सम्न्धी थप जानकारीकरो 
लागग आफनरो प्रदायकलाई सरोध्हुरोस।्

• तपाईंसँग आफनरो प्राथगमक भारा र सञ्ारकरो प्राथगमक मरोरमा 
कुराकानी गनने असधकार छ।

• तपाईंसँग आफनरो सेवा प्रदायककरो पत्ारपत्र र यरोग्यताहरूकरो 
बारेमा सूचित हने असधकार छ। इजाजतपत्र प्राप्त र नामावली 
भएका मनरोचिहकत्करूले तपाईंसँगकरो तसे्रो सम्पक्ड भन्ा पहहले 
नै आफना पत्ारपत्र र यरोग्यताहरू तपाईंलाई उपलब्ध गराउनेछन।् 
तपाईंकरो अनुररोधमा सब ैअन्य प्रत्षि सेवाका कम्डिारी सदस्यहरूका 
पत्ारपत्र र यरोग्यताहरू तपाईंलाई उपलब्ध गराइनेछन।्

• तपाईंसँग यरोग्यताकरो मापदण्ड तथा ष्वत्त व्यवस्ा प्राथगमकताहरू, 
उपलब्ध सेवा, काय्डरिम तथा अभ्ासकता्डहरू, अभ्ास 
ष्नदनेक्रकाहरू, व्यवस्ापन अभ्ासहरू र गुनासरो तथा अपील 
काय्डष्वसधहरूकरो बारेमा जानकारी प्राप्त गनने असधकार छ।

• तपाईंसँग अन्य एजने्ीहरूलाई समावेर गन्डसके् व्यक्तिगतकरण 
उपिार वा सहायता यरोजनाकरो ष्वकासमा सहरिय रूपमा सहभागी 
हने र यतिा यरोजना तथा रेकर्डहरूकरो समीषिा गनने असधकार छ।

• तपाईंसँग सहमष्त सूचित गनने र प्रदायककरो छनरोटसँग सम्न्न्धत 
तपाईंका प्राथगमकताहरू सहहत उपिार/सेवा लक्ष्यहरू स्ापना 
गनने ALL ष्नण्डयहरूमा सहभागी हने असधकार छ। इनटेककरो 
अवसधमा वा सेवाहरूकरो दौरानकरो अवसधकरो कुनै पष्न समयमा, 
तपाईंले आफनरो प्रदायकलाई सेवा रेलीभरर, जानकारीकरो प्रकारन, 
समवतती सेवाहरू, सेवा रेलीभरर टरोलीकरो संयरोजना र लागूयरोग्य छ 
भने अनुसन्धान पररयरोजनाहरूमा संलग्नतासँग सम्न्न्धत आफना 
प्राथगमकताहरू भन् सकु्हनछ।

• तपाईंसँग आफनरो ष्नण्डय षिमतालाई सहज बनाउने उपयतुि 
जानकारी समयमै प्राप्त गनने असधकार छ।
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• तपाईंसँग गरोपनीयताकरो असधकार छ। कानून अनुसार अनुमष्त 
हदइएका वा आवश्यक हने ष्वरेर म्स्ष्तहरूमा बाहेक तपाईंकरो 
गरोपनीयतालाई राज्य तथा संघीय कानूनद्ारा संरषिण गररएकरो छ।

• तपाईंसँग कानूनद्ारा अनुमष्त हदइएकरो हदसम् औरधी वा ष्वरेर 
उपिार काय्डष्वसधहरू अस्ीकार गनने असधकार छ।

• तपाईंसँग हामीले बनाएका स्ास्थ्य रेकर्डहरूमा समयमै पहँि गनने 
तथा ष्तनीहरूकरो प्रष्तललष्प प्राप्त गनने र/वा केही अपवादहरूसँगै 
आफूमा कायम रहने असधकार छ। रेकर्डहरूका लागग तपाईंकरो 
अनुररोध कुनै अनुचित हढलाइष्बना पूरा गररने छ। तपाईंसँग 
गोपनीयता अभ्ासहरूको सूचनामा उल्ल्खखत गररएकरो आफनरो 
स्ास्थ्य जानकारीसँग सम्न्धी अष्तररति असधकारहरू छन।्

• तपाईंसँग भम्डन्ट कानून अतिग्डत पररभाष्रत गररए अनुसार दवुै 
स्चै्छिक र अनैच्छिक रूपमा बहहरङ्ग र अतिरङ्गकरो रूपकरो म्स्ष्तकरो 
लागग सब ैकानूनी सुरषिा र उपयतुि प्रहरियामा असधकार छ।

• तपाईंसँग उपयतुि प्रष्तष्नसधत्वकरो लागग कानूनी संस्ाहरूमा पहँि 
गनने वा रेफरल हदने असधकार छ।

• तपाईंसँग स्यं-मद्दत गन्ड र सहायता सेवाहरूकरो रषिा गन्ड पहँि गनने 
वा रेफरल हदने असधकार छ।

• तपाईंसँग अनुसन्धान गररएका र समाधान गररएका तपाईंका 
असधकारहरूकरो कुनै ष्नर्दटि उल्ङ्घन गनने असधकार छ।

• ऐन 264 द्ारा पररभाष्रत गररए अनुसार एउटा एजने्ीभन्ा बढीकरो 
सेवाहरू आवश्यक हने र गभिीर भावनात्मक अवररोध भएकरो बच्ा 
वा हकररोर-हकररोरी आफनरो उपिार टरोलीकरो यरोजना बनाउने प्रहरिया 
माफ्ड त समन्वय सेवाहरूकरो यरोजनाकरो ष्वकासमा हकदार छन।् 
आमाबवुा वा अक्भभावककरो रूपमा तपाईं सेवाहरूकरो समवन्यसँग 
असतिटुि हनुहनछ भने, तपाईंले ऐन 264 अतिग्डत मानव सेवा 
ष्नकाय माफ्ड त अपील गन्ड सकु्हनछ।
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यी असधकारहरूका साथ,ै केही काय्डरिमहरूका सहभागीहरूसँग 
अष्तररति असधकारहरू वा क्भन् तररकामा उल्ेख गररएका असधकारहरू 
हनसकछन।् सेवाग्ाहीलाई राज्य वा अन्य ष्नयन्त्रक वा ष्नयमनकारी 
ररीरद्ारा आवश्यक भए अनुसार वार्रक रूपमा वा प्रायजसरो उनीहरूका 
असधकारहरू बारे सूचित गररनछ।

यहद उपिारले  व्यक्तिकरो कल्ाणमा वा संस्ाकरो ष्वत्तीय स्रोतहरूकरो 
तफ्ड  हाष्नकारक माष्नएकरो पेरेवर वा सेवाकरो सीप तिरलाई नाघदछ 
भने यी असधकारहरूलाई उति पेरेवरकरो ष्नण्डयमा उपिारकरो ष्वररोधमा 
प्रबन्ध गमलाउन कुनै पष्न स्ास्थ्य, मानससक स्ास्थ्य वा सेवा पेरेवरकरो 
आवश्यकता हँदैन।

उचित रूपमा स्याहार प्रतिाष्वत तथा उपलब्ध गराइएकरो र सहायता 
सेवाहरूमा सहमष्त वा सहकाय्ड गन्ड अस्ीकार गनने व्यक्तिकरो पररणाम 
स्रूप उचित उपिार वा सेवाहरूकरो प्रावधान असभिव भएका व्यक्तिलाई 
मासथ उल्ल्खखत कुनै पष्न असधकारहरूले व्यक्तिलाई सेवाहरू घटाउने वा 
हटाउनेबाट काय्डरिम ररोके्छैन। 
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सेवाग्ाही तथा पररवारहरूको उत्तरदाययत्वहरू 
सेवाग्ाही र प्रदायक बीि साझदेारी हँदा मात्र ैसेवाहरू प्रभावकारी 

हनछन।् सब ैपषिहरूलाई उपिार वा सेवा लक्ष्य हाससल गनने पूरा प्रष्तबद्धता 
गराउन आवश्यक हनछ। हामीले सब ैसेवाग्ाहीहरूलाई ष्नम्नमा प्रष्तज्ञा गन्ड 
अनुररोध गछछौं:

• उपिार तता सेवाहरूमा ष्नयगमत सहभागगता
• ष्नधा्डररत भेट वा अपरोइन्टमेन्टहरूमा ष्नयगमत उपम्स्ष्त
• प्रत्षि रुल्क स्ीकार गररएकरो हँदा सेवाकरो समयमा भुतिानी
• उपयतुि तररकामा क्भन्ताहरूकरो ररजरोल्रुन
• कुनै रारीररक वा मौखखक खतरा वा आरिामक व्यवहार नहन
• एजने्ी पररसरमा कुनै हष्तयारहरूकरो अनुमष्त हदइएका छैन
• कुनै पष्न एजेन्ी कम्डिारीकरो फरोटरो खखचँ्न वा रेकर्ड गन्डका लागग 

उहाहँरूकरो मौखखक अनुमष्त आवश्यक पछ्ड ; कम्डिारी कुनै पष्न 
फरोटरोग्ाफ वा रेकर्रङमा हन आवश्यक छैन

• एजने्ी पररसरमा धमु्पान वा सुततीजन्य पदाथ्डकरो प्रयरोग अनुमष्त 
हदइएकरो छैन

• एजने्ी पररसरमा कुनै अवैध लागूपदाथ्ड वा महदराकरो अनुमष्त 
हदइएकरो छैन

यहद मासथ उल्ल्खखत अपेषिाहरू पालना गररन् भने, एजेन्ीले सेवाहरू 
बन् गनने र स्ान प्रष्तबन्धहरू गनने असधकार हनछ। प्रष्तबन्न्धत तथा 
ष्नलम्न गररएका कुनै पष्न असधकार वा ष्वरेरासधकारहरूले प्रष्तबन्ध 
वा  ष्नलम्नकरो व्यक्तिगत पररम्स्ष्त तथा कारणमा आधाररत भएर 
एजने्ीकरो समझदारीमा पुनर्नयतुि गन्ड सकछ।

नीनत-संिहताको साराशं
हावर्ड केन्द्रले यसकरो कम्डिारीहरूलाई पुष्टि गन्ड अपेषिा राख्े ष्वतितृ 

नीष्त-संहहता ष्वकास गरेकरो छ। नैष्तक अपेषिाहरूकरो सारारं ष्नम्नमा 
उल्ल्खखत छन।् 

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरूले स्यं ष्नधा्डरण गन्ड सेवाग्ाहीहरूका 
असधकारहरूकरो सम्ान र प्ररोत्ाहन गननेछ र सेवाग्ाहीहरूलाई 
आफना लक्ष्यहरू पहहिान तथा स्पटि पान्ड सहायता गननेछ।

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरू व्यक्तिकरो उमेर, ललङ्ग, जाष्त, जातीयता, 
राष्टिरिय मूल, धम्ड, लैहङ्गक झकुाव, अपाङ्गता, भारा वा सामाश्जक 
आर्थक म्स्ष्तमा आधाररत भएर आफनरो काममा अतिरहरिया गनने 
व्यक्तिलाई उत्पीरन गनने वा हरोच्ाउने व्यवहारमा जानीजानी संलग्न 
हनुहनेछैन।

• हावर्ड केन्द्रकरो कम्डिारीले कुनै पष्न ललखखत वा मौखखक सञ्ारहरूमा 
अपमानजनक भारा प्रयरोग गनु्डहनेछैन। 
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• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरू पेरागत रूपमा न्यायसंगत नभएकरो 
र मनरोवैज्ञाष्नक हानी पुर् याउने सहहतका हानी पुरयाउने 
सेवाग्ाहीहरूसँग रारीररक सम्पक्ड मा संलग्न हनुहनेछैन।

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरूले प्रश्नमा सहमष्त गनने षिमता भएका 
अवस्ाहरूमा बाहके थरेापी वा सम्न्न्धत प्रहरियाहरूमा उपयतुि 
सूचित सहमष्त प्राप्त गनु्डहनेछ।

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीले उपलब्ध गराइएका सेवाहरूकरो प्रापकलाई 
बझु्न सहकने भारामा उपलब्ध गराइएका सेवाहरू र उति सेवाकरो 
हरेक पररणामहरू बारे वण्डन गनु्डहनेछ।

• सेवाग्ाही, ष्वद्ाथती, ष्नरीषिक वा अनुसन्धान सहभागीहरूसँग 
सामाश्जक वा अन्य गैर पेरेवर सम्पक्ड  ररोक् सभिव वा उचित 
कारण नहँदा हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरूले उचित सीमाहरू सेट 
गनने िरणहरूकरो पालना गनु्डहनेछ। सभिव हँदा, हावर्ड केन्द्रका 
कम्डिारीहरूले पहहल् ैभएकरो सम्न्धले हानी पुर् याउन सके् वा 
पहहल्ै यौनजन्य सम्न्ध भएकरो सेवाग्ाहीलाई उपिार गन्डबाट 
ररोके्छ।

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरूले ष्बमारी, मृतु् वा ताललकाका 
उपलब्धता जतिा तत्त्वहरूले मनरोवैज्ञाष्नक सेवाहरूलाई अवररोध गनने 
काय्डरिममा स्याहारकरो लगग उपयतुि प्रयासहरू गननेछन।्

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरूले ष्बरामी वा सेवाग्ाहीहरूलाई 
त्ाग्नुहनेछैन। ष्बरामी वा सेवाग्ाही उपराति सेवाहरू आवश्यक छैन 
वा सेवाहरूबाट केही लाभ हनेछैन भनी उचित रूपमा स्पटि हँदा 
हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरूले पेरेवर सम्न्धलाई उपयतुि तररकाले 
खारेज गनु्डहनेछ। 17

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरूले उमेर, ललङ्ग, जाष्त, जाष्तयता, राष्टिरिय 
मूल, धम्ड, लैहङ्गक झकुाव, अपाङ्गता, भारा वा सामाश्जक आर्थक 
म्स्ष्तकरो आधारमा अनुचित भेदभावमा ध्ान नहदन वा सहज 
बनाउनमा संलग्न हनुहनेछैन।
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• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरूले समूह, वैवाहहक तथा पररवार थरेापी 
वा संस्ागत परामर्डमा उचित भएका सीगमतताहरू सहहतकरो 
गरोपनीयतामा भएका सीगमतताहरू बारेमा छलफल गनु्डहनेछ।

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरूसँग कानून, संस्ागत ष्नयम वा पेरागत 
सम्न्धहरूद्ारा स्ापना गन्ड सहकने गरोपनीयताकरो पहहिान गरी काय्ड 
वा परामर्ड हदनेसँगकरो गरोपनीयताका असधकारहरूकरो सम्ान गन्ड 
सावधानीहरू अपनाउने प्राथगमक दाययत्व हनछ।

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीलाई बालबाललका तथा अष्तसंवेदनरील 
वयस्कहरूकरो दवु्य्डवहार र आफू अन्य व्यक्ति वा सव्डसाधरण 
जनतालाई हानी पुर् याउने खतराहरूकरो बारेमा ररपरोट्ड गन्ड आवश्यक 
हनछ।

• सभिाष्वत लछटरो, हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरू तथा सेवाहरूकरो 
ष्बरामी, सेवाग्ाही वा अन्य उपयतुि प्रापकहरूले ष्वत्तीय र ष्बललङ 
व्यवस्ाहरू उले्ख गनने समझौतामा पहँि गनु्ड हने छ। हावर्ड 
केन्द्रका कम्डिारीहरूले उपलब्ध गराइएका सेवाहरूकरो लागग हफता्डमा 
सामान तथा सेवाहरूकरो साटासाट वा स्ीकार गनु्डहनेछैन। हावर्ड 
केन्द्रका कम्डिारीहरूले एजने्ीकरो रुल्कहरूकरो हरेफेर गनु्डहनेछैन। 
हावर्ड केन्द्र रुल्क ष्वभाजनमा संलग्न हनेछैन।

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीहरूले पररभाष्रत गररएकरो पेरागत 
सम्न्धकरो ष्वरय क्भत्र मात्र ैमूल्ाङ्कन, सेवाहरूकरो ष्नदान वा 
हतिषिपेहरूकरो काय्डसम्पादन गनु्डहनेछैन।

• हावर्ड केन्द्रका कम्डिारीले $ 25 00 भन्ा धरैेकरो मूल् भएका 
कम्डिारीकरो पषिमा भुतिानी खि्डहरू सहहतका कुनै पष्न उपहार वा 
उपदान स्ीकार गनु्डहन्। 

मासथ उल्ल्खखत सारांर साथै अन्य रीर्डकहरू सहहतका हावर्ड 
केन्द्रकरो नीष्त-संहहताकरो पूण्ड संस्करण हाम्रो वेबसाइट 
www.howardcenter.org मा फेला पान्ड सकु्हनछ।
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उपरोतिाको गुनासो र अपील नीनत तथा काय्भनवधिहरू
हावर्ड केन्द्रका सेवाग्ाही भएकरोले, तपाईंले प्राप्त गनु्ड भएकरो 

सेवाहरूबारे गुनासरोहरू दायर गनने असधकार हनछ। हामीले तपाईंलाई 
यसमा यी प्रहरियाहरू माफ्ड त मद्दत गन्ड हरजाइन गररएकरो ष्वतितृ जानकारी 
समावेर हने भएकरोले हाम्रोगुनासरो र अपील नीष्त तथा प्रहरियाहरूकरो 
पूण्ड प्रष्तललष्पकरो लागग अनुररोध गन्ड दृढतापूव्डक प्ररोत्ाहहत गछछौं थप 
जानकारीकरो अनुररोध गन्डकरो लागग आफनरो प्रदायक वा असघल्रो रेस्ककरो 
कम्डिारीलाई सरोध्हुरोस।् तपाईंकरो सुष्वधाकरो लागग, हामीले अकको ष्वक्भन् 
पृष्ठहरूमा नीष्त संक्षिप्त गरेका छौ।ं

  पररराषाहरू
प्नतकूल सुनविा ननिा्भरण: ष्नम्नमध् ेकुनैमा ररफर गछ्ड :

• सेवाकरो प्रकार वा तिर, चिहकत्ा आवश्यकताकरो आवश्यक, 
उपयतुिता, सेहटङ वा समाष्वटि सेवाकरो प्रभावकाररतामा आधाररत 
ष्नधा्डरणहरू सहहत अनुररोध गररएकरो सेवाकरो प्रमाणीकरणलाई 
अस्ीकरण वा सीगमत

• पहहले स्ीकृष्त हदइएकरो सेवाकरो कटौती, ष्नलम्न वा समाप्प्त
• पूण्ड वा आकं्रक रूपमा, सेवाकरो लागग भुतिानीकरो अस्ीकारण
• मानवीय सेवाकरो एजने्ीद्ारा पररभाष्रत गररए अनुसार ष्नयगमत 

हहसाबमा सेवाहरू उपलब्ध गराउन असफलता
• गुनासरो र अपीलहरूकरो मानक ररजरोल्रून सम्न्न्धत स्ाष्पत 

समयसीमा क्भत्र काय्ड गन्ड असफलता
• नेटवक्ड  भन्ा बाहहरका सेवाहरू प्राप्त गनने लाभाथतीकरो अनुररोधकरो 

अस्ीकरण
• लागत साझदेारी, सहभुतिानी, ष्प्रगमयम, कटौती, सहबीमा र 

अन्य लाभाथती दाययत्वहरू सहहतकरो ष्वत्तीय दाययत्वकरो ष्ववाद गन्ड 
लाभाथतीकरो अनुररोधकरो अस्ीकरण

अनपल (Medicare वा Medicaid रएको व्यक्तिहरूलाई 
लागू हुन्छ): प्रष्तकूल सुष्वधा ष्नधा्डरणमायसकरो ष्नण्डय समीषिा गन्ड 
एजने्ीलाई उपभरोतिाकरो औपिाररक मौखखक वा ललखखत अनुररोध। द्रुत 
अपील भनेकरो उपभरोतिाकरो जीवन; स्ास्थ्य वा प्राप्त गनने, कायम राख्े वा 
असधकतम प्रकाय्ड पुनः प्राप्त गनने षिमता गभिीरतापूव्डक जरोखखम गन्ड सके् 
आकस्मिक अवस्ामा भएकरो अपील हरो।

अधिकारप्ाप्त प्नतननधि: कुनै पष्न तिरकरो गुनासरो वा अष्पल 
प्रहरियासँग ष्नधा्डरण प्राप्त गनने वा हरल गननेकरो पषिमा काम गनने सेवाग्ाही 
वा राज्य कानून अतिग्डत असधकारप्राप्तद्ारा अपरोइन्ट गररएकरो व्यक्ति। 
कथन गररएकरो अवस्ा बाहेक, असधकारप्राप्त प्रष्तष्नसधसँग उहाहँरूले 
प्रष्तष्नसधत्व गनने सेवाग्ाहीकरो सब ैअसधकार तथा उत्तरदाययत्वहरू हनछ।
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ननष्पषि सुनवुाई: यरो अध्ड-न्याययक प्रहरिया हरो जहा ँउपभरोतिा र 
ष्नयतुि गररएकरो एजने्ी प्रते्कले पेरागत सुनुवाई असधकारीलाई अवस्ा 
बारेमा आफनरो पषिमा प्रतितु गछ्डन।् उपभरोतिाले प्रष्तकूल सुष्वधा 
ष्नधा्डरणकरो सम्न्धमा हावर्ड केन्द्रकरो आतिररक प्रहरिया ररति गरेपलछ 
मात्र ैष्नष्पषि सुनुवाईहरू उपलब्ध हनछन।्

गुनासोहरू: प्रष्तकूल सुष्वधा ष्नधा्डरण भन्ा अन्य कुनै पष्न ष्वरय 
बारेमा उपभरोतिाकरो असतिषु्टिकरो मौखखक वा ललखखत अक्भव्यक्ति।

गुनासोको समीषिा: हावर्ड केन्द्रका ष्नष्पषि तसे्रो पषिद्ारा गररने गुनासरो 
सम्न्धी ष्नण्डय प्रहरियाकरो आतिररक समीषिा।

  नीनत
गुनासरो वा अपील उपयतुि रूपमा समीषिा गररने छ र समायरोचित 

तररकामा ष्विार गररने छ। यहद ष्वक्रटि समझौताहरूकरो आदेर हदनछ भने 
सेवाग्ाही र/वा आमाबवुाहरूलाई, उपयतुि भएमा ग्हणमा र त्सपलछ 
वार्रक रूपमा वा ष्वक्भन् हफ्रके्न्ीमा एजेन्ीकरो गुनासरो र अपीलहरूकरो 
नीष्त तथा प्रहरियाहरू सूचित गराइनेछ। नीष्त तथा प्रहरियाहरू सेवा 
स्ानहरू र एजेन्ीकरो वेबसाइटमा परोस्ट पष्न गररनेछ। साथ,ै सब ै
कम्डिारीलाई उपभरोतिाकरो गुनासरो र अपील नीष्त तथा प्रहरियाहरूमा 
ष्नयतुिमा र त्सपलछ वार्रक रूपमा प्रक्रषिण हदइनेछ। गुनासरो वा 
अपील आरभि गनने वा अनुसरण गनने व्यक्तिहरूलाई प्रष्तररोधकरो कुनै 
पष्न फारामबाट स्तन्त्र हनुहनेछ। यरो नीष्त वा सम्न्न्धत प्रहरियाहरूकरो 
बारेमा कुनै पष्न प्रश्नहरू हावर्ड केन्द्रकरो जानकारी व्यवस्ापन र अनुपालन 
ष्नदनेरकमा ष्नदनेक्रत गनु्डपछ्ड। यरो नीष्तसँग अनुपालन सुष्नश्चित गन्ड 
िार अष्तररति एजने्ी प्रष्तष्नसधहरू हनुहनछ। जानकारी व्यवस्ापन 
र अनुपालन ष्नदनेरकले हावर्ड केन्द्र समग्करो लागग गुनासरो तथा 
अपीलहरूकरो समन्वयक रूपमा सेवा प्रदान गनु्डहनेछ र सबै गुनासरो तथा 
अपीलहरूकरो समयरोचित प्रहरिया र ररजरोल्रून सुष्नश्चित गन्डकरो लागग 
उत्तरदायी हनुहनछ। गुनासरो वा अपीलकरो ष्नण्डय प्रहरियाकरो वरपरकरो सब ै
छलफलहरू सेवाग्ाहीद्ारा अनुररोध नगररँदासम् सव्डसाधारण वा तसे्रो 
पषिहरूबाट गरोपनीय राखखनेछ।

यहद तपाईंलाई आफनरो गरोपनीयता असधकारकरो उलं्घन भएकरो 
छ भन् ेष्वश्वास लागेमा, तपाईंले एजने्ीमा वा स्ास्थ्य तथा मानव सेवा 
ष्वभागकरो सचिवकरोमा उजरुी दायर गन्ड सकु्हनेछ। एजेन्ीसँग उजुरी 
दायर गन्डकरो लागग, ष्नम्नमा नरोट गररएकरो नम्र फरोन गरेर अनुपालना 
हटलाइनलाई सम्पक्ड  गनु्डहरोस।् गरोपनीयता उजरुीहरू संघीय कानून 
अतिग्डत आवश्यक भए अनुसार सम्ाललनछ र एजने्ीकरो उजरुी प्रहरिया 
माफ्ड त सम्रोधन गररन् भनी नरोट गनु्डहरोस।् 

पाक्ड  स्स्टरिट काय्डरिम (Park Street Program) र टरिाहनजस्ल 
हाउश्जङ काय्डरिम (Transitional Housing Program) का 
सेवाग्ाहीहरूसँग Prison Rape Elimination Act (PREA) मा 
एजने्ी नीष्तमा कागजात गररएकरो अष्तररति गुनासरो असधकारहरू छन।् 
PREA गुनासरो फाराम यरो वेबसाइट www.howardcenter.org मा 
उपलब्ध छ।
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समयसीमा र ष्वभागकरो ष्नश्चित आवश्यकताहरू गुनासरो र अष्पल 
गनने काय्डरिममा ष्नभ्डर रहरे क्भन् हनछ। यरो नीष्तमा उले्ख नगदा्ड ष्नयतुि 
गररएकरो गुनासरो र अष्पल प्रष्तष्नसध ष्वक्भन् ष्वभागीय आवश्यकताहरूसँग 
समीषिा गन्ड र अनुपालन गन्डकरो लागग उत्तरदायी हनुहनेछ।

कुनै पष्न समयमा कम्डिारी व्यक्ति वा सेवाग्ाहीले गरोपनीय भ्ाइसमेल 
छरोर्न 802-488-7195 मा अनुपालन हटलाइनलाई फरोन गरेर सम्पक्ड  
गन्ड सकु्हनछ। ययनीहरू नामरहहत हन सकछन।् सब ैफरोनहरूलाई स्ीकार 
र अनुसन्धान गररनेछ।

पूण्ड एजने्ी नीष्त र प्रहरियाका प्रष्तललष्पहरू अनुररोध गरेमा कुनै पष्न 
सेवाग्ाहीलाई उपलब्ध छन।्

पेशागत ननयमन काया्भलय – व्यवहार तथा उजरुी प्िरिया 
पेरागत ष्नयमन राज्य काया्डलयकरो भम्डन्ट सचिवले 37,000 भन्ा 

बढी अभ्ासकता्ड र व्यवसायहरूका लागग भम्डन्ट इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र 
र दता्डहरू उपलब्ध गराउनु हनछ।

पेरागत व्यवहारलाई पररभाष्रत गनने कानूनहरूद्ारा प्रते्क व्यवसाय 
वा पेरा सञ्ालन गररनछ। हावर्ड केन्द्रमा तपाईंकरो प्रदायकलाई यरो 
लागू हनछ भने, उहालेँ तपाईंलाई आफनरो खुलासा फाराम र सम्न्न्धत 
म्स्ष्तहरूकरो प्रष्तललष्प उपलब्ध गराउनुहनेछ। तपाईंले ष्वरेर म्स्ष्तहरूका 
प्रष्तललष्पहरू पेरागत ष्नयमन राज्य काया्डलयकरो भम्डन्ट सचिवकरो साइट 
https://www.sec.state.vt.us/professional-regulation 
मा फेला पान्ड सकु्हनछ।

उजरुी दायर गराउन िाहनुहने सेवाग्ाहीहरूले पेरागत ष्नयमन 
काया्डलयकरो वेबसाइट https://www sec state vt us/
professional-regulation/ file-a-complaint aspx मा 
गएर त्सरो गन्ड सकु्हनछ। थप जानकारीकरो लागग तपाईं पेरागत ष्नयमन 
काया्डलयमा लेखेर वा कल गरेर पुग्न सकु्हनछ:  

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

उजरुी प्राप्त भएपलछ, उठाइएका मुद्दाहरू लागूयरोग्य पेरागत व्यवहार 
म्स्ष्तहरूद्ारा समाष्वटि गररनछन ्भने प्ररासष्नक समीषिा ष्नधा्डरण हनछ। 
त्सरो हरो भने, समुदायलाई अनुसन्धान गन्ड, जानकारी सङ्कलन गन्ड र 
काय्डवाही ससफाररस गन्ड वा उपयतुि सञ्ालन सगमष्तलाई बन् गन्ड 
ष्नयतुि गररएकरो छ।

सब ैउजरुी अनुसन्धानहरू गरोपनीय छन।् पेरागत इजाजतपत्र र 
अभ्ास गनने यरोग्यताकरो ष्वरूद्धमा अनुरासनात्मक काय्डवाहीकरो लागग 
ष्नण्डयसँग अनुसन्धान समापन गररनछ भने, त्सपलछ इजाजतपत्र 
हरोल्डरकरो नाम साव्डजष्नक गररनछ।
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पेरागत ष्नयमन काया्डलय माफ्ड त अनुरासनात्मक कारवाही 
इजाजतपत्रकरो आलरोिनादेखख खारेजीसम् आधाररत छ तर केही 
अपवादहरूसँगै ष्वत्तीय षिष्तपूर्तलाई समावेर गददैन। ष्वत्तीय षिष्तपूर्त 
ष्नजी वकीलहरू, साना दाबीहरूका अदालतहरूकरो माफ्ड त वा 
महान्यायासधवतिा काया्डलयकरो उपभरोतिा संरषिण ष्वभागबाट अनुसरण 
गन्ड सहकनछ।
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सेवाग्ाही नवचार-नवमश्भ फाराम  
(सन्दर्भको लागग मात्र प्रततललतप बनाउनुहोस)्

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: ________ 

*
*

*
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जानतयता रनेको जन-स्ास्थ्य सम्बन्ी आपतकालीन 
अवस्ा हो

सन ्2020 मा, हरोवार्ड सेन्टरले बर्लङ्गटन ससटी र 30 
भन्ा बढी सामुदाययक संगठनहरूसँग जातीयता भनेकरो जन 
स्ास्थ्य सम्न्धी आपतकालीन अवस्ा हरो भनी घरोरणा गन्ड 
सहभागी भएकरो छ। हरोवार्ड सेन्टर जाष्तवादी ष्वरुद्ध संगठन 
बन् ेहाम्ा प्रयासहरूमा ष्नम्न काय्डगत िरणहरू पालना गन्ड 
प्रष्तबद्ध छः

1  स्ास्थ्यका असमानताहरू पहहिान गन्ड र हाम्रो 
एजने्ीकरो चिहकत्कीय अभ्ास र भना्ड यरोजनामा 
पररवत्डन ल्ाउन राटा ड्ाशबोर्भ प्णाली धसज्भना गनने।

2  टरिस्टी बरोर्ड र हरोवार्ड सेन्टरमा अग्ज नेतृत्वकता्डलाई 
जातीय रूपमा ष्वष्वध बनाउन जारी राख्का लागग उन्नत 
रना्भका रणनीनतहरू।

3  हामीले सेवा गनने व्यक्तिहरू (ग्ाहक, ष्वद्ाथती र 
ष्बरामीहरू) द्ारा हन सके् जाष्तवादी काय्डहरूलाई 
सम्रोधन गन्ड प्शशषिण र सहायता बढाउने।

4  एजने्ीका काय्ड आरभिमाफ्ड त ब्लाक लाइरका 
नवषयवति ुप्दश्भन गनने।

5  सामुदाययक क्रषिाका श्ङृ्खलाहरूमा हाम्रो ष्नःरुल्क र 
खुला भागकरो रूपमा मानससक स्ास्थ्य, लागूपदाथ्ड 
दवु्य्डसनी र ष्वकासात्मक असषिमताहरूसँग सम्न्न्धत 
जानतवाद सम्बन्ी शैक्षिक सत्रहरू प्तिाव गनने।

“हामी जाष्तय भेदभाव ष्बनाकरो संसारप्रष्त प्रष्तबद्ध 
छौ।ं सामाश्जक न्यायकरो मूलमन्त्रका साथ, हरोवार्ड सेन्टरका 
कम्डिारीले हरेक हदन हाम्रो समुदायलाई सेवा हदन, हाम्रो 
संगठनात्मक संसृ्कष्त र स्याहारकरो प्रणालीमा ष्वष्वधता, 
समानता र समावेरनलाई अझ बललयरो बनाउन काम गछ्डन।् 
हामी हाम्ा सामुदाययक साझदेारहरूसँग समुदायभर रणनीष्तक 
रूपमा र प्रणालीगत जाष्तय भेदभावलाई पूण्ड रूपमा ष्नमू्डल 
पान्ड सँगसँगै सामले हने अपेषिा राखदछौ।ं”

–Catherine Simonson, LICSW,  
सेवाग्ाही सेवाहरू, प्रमुख असधकारी



मद्दत यहा ँ्छ।

सन्  1865 दे खख


