
 हामी अधिवेशनहरू ह ौं, जसले समानता र न्यायको 

लाधि उधिरहेका छ ौं | र जसले सबैको लाधि धवधविता 

र धवधशष्टता मनाउँदछ। सामुदाधयक सदस्यहरूले हाम्रो 

धवश्वसनीय, ज्ञात, िावुक कममचारीहरूमा िरोसा 

िछम न् मात्र हैन, तर धतनीहरूको समस्या समािान िनम 

मद्दत िनम माधि र बाधहर जान सकु्न हुन्छन। 

’ जीवनमा एक बच्चाको 

पाठ्यक्रम धनधित हुन, 

उनी जने्मको धजप 

कोडद्वारा होइन’’ 

उधचत आवास सम्पकम  सेवाले कानूनी सल्लाह प्रदान 

िदैन। जानकारी र धशक्षा प्रदान िदमछ। यस पुस्तिका मा 

केधह पधन कानूनी सल्लाह को लािी इरादा छैन। 

तपाईौंलाई कानुनी सल्लाह आवश्यक िने कृपया 

सहायताको लाधि एक वकील सम्पकम  िनुमहोस्। 

Barack Obama

आवास िेदिावलाई रोक्नको लाधि र समान आवास अवसर 

बढाउनको लाधि प्रयास िने। 

कायमक्रम र

सेवाहरू
उधचत आवास सम्पकम  सेवा, Inc. 

441 Wolf Ledges Parkway, Suite 200 
Akron, Ohio 44311 

Phone 330.376.6191 
Toll Free 1.877.376.6191 

Fax 330.376.8391 
info@fairhousingakron.org 

www.fairhousingakron.org 

यो पुस्तिका आवास ववभाग र शहरी ववकासबाट सहायता प्रदान गररएको छ।

वनष्पक्ष आवास सम्पकक  सेवा समर्कन र सबै व्यस्ति 
आफ्नो रुवि को वछमेकीले िाहेको आवास 
सुरवक्षत हुन  वनवास स्वतन्त्रता प्रोत्साहन गछक । 

यवद तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ भने, सहयोग िावहन्छ 
वा आवासको बारेमा वशक्षा खोजै्द  हुनुहुन्छ भने 
कृपया हामीलाई सम्पकक  गनुकहोस्। 

mailto:info@fairhousingakron.org
http://www.fairhousingakron.org/


 उधचत आवास सम्पकम  सेवा, 

Inc. 

वकनकी सबैले आफ्नो  
घर भन्नको लावग एक 
स्र्ानको योग्य छ। 

तपाईौं जहाँ बसु्नहुन्छ, त्यो आफ्नो जीवनको जि हो। 

जहाँ छोराछोरीलाई सू्कल,- स्वस्ि खाना धवकल्प, 

नधजकैको स्वास्थ्य सुधविा र पाकम  जिै अवकाश 

िधतधवधिहरु, र समुदायमा आफ्नो पहँुच सािै जाने 

यसलाई प्रिाव हुन सक्छ। 

वनष्पक्ष आवास संपकक  सेवा (FHCS) एक स्र्ानीय, 
नाफारवहत, समुदायमा आधाररत आवास भेदभाव, 
भाडादार-घर धनी विन्ता को मुद्दा सम्बोधन गने संगठन 
हो, र घर खरीदारो ंर घर मावलकहरूको लावग आवास 
परामशक प्रदान गदकछ। 

हामी वशक्षाको सबै कायकक्रमहरु र सेवाहरु मा एकीकृत, 
सबै पक्षहरु को अवधकार र दावयत्वहरु को व्याख्या गनक 
को लागी प्रयास शावमल छौं ।हामी एक महत्त्वपूर्क मुद्दा, 
वनवासी र आवास प्रदायकहरूलाई जानकारी वदन मद्दत 
गनक वशक्षा प्रदान गनक ववश्वास गछौं। 

कायकक्रमहरू र 

सेवाहरू 

आवास िेदिाव सेवा  
उवित आवास सम्पकक  सेवा  1968 को फेडरल 
फेयर हाउवसंग एक्ट को अनुसार आवास 
भेदभाव रोक्न र हटाउन प्रयास गदकछ जुन 
आधारको आधारमा भेदभाव रोक्न: 

 जातीय  वलङ्ग

 रंग  असक्षम

 रावरि य मूल  पाररवाररक स्तस्र्वत

 धमक

ओवहयो राज्य व्यवस्र्ाले पवन पूवकज र सैन्य स्तस्र्वतको 
आधारमा भेदभावलाई वनषेध गदकछ। र्प स्र्ानीय 
सुरक्षाहरू पवन लागू गदकछ (हामीलाई तपाईंको 
समुदायमा कुन सुरक्षाहरू फेला पानुक हामीलाई 
सम्पकक  गनुकहोस्) 

आवासको भेदभावलाई हटाउन र हटाउन मद्दत गने 
केही तररकाहरू: 

 दास्तखला उजुरीमा ग्राहकहरु मदत

 सावकजवनक वशवक्षत

 भेदभाव को दावा अनुसन्धान

 मकान मावलकहरू र अन्य आवास

प्रदायकहरूको सार् काम गदै उनीहरूले

आफ्नो अवधकार र दावयत्वहरू बुझ्दछन्।

आवास परामशम सेवाहरू 

उवित आवास सल्लाह सेवा HUD-अनुमोवदत, स्र्ानीय, 
व्यापक आवास परामशक एजेन्सी हो। हामी वनम्न सेवाका 
सार् पवहलो पटक गृह गृह मावलकहरू र हालको घर 
मावलकहरूलाई सहयोग गदकछ :ं 

 पूवकवनधाकररत / फ जदारी रोकर्ाम

 गृह बयलर वशक्षा कक्षाहरू

 पवहलो पटक गृहबु्यटरहरूको लावग पूवक-
खरीद सल्लाह

 वररष्ठ नागररको ंलावग ररवसक बंधकको सम्झ ता

 पुनववकत्त जानकारी / घरको मावलकको लावग

वशक्षा

िाडादार, घर िनी जानकारी र धशक्षा 
हामी वकरायेदार र जमीयारीहरूलाई भाडाको प्रवक्रयामा 

आफ्नो अवधकार र वजमे्मवारीहरू बुझ्दछ ।ं हाम्रो लक्ष्य  

वशक्षर् र हुन सके्न असहमवत रोक्न आदेश को सूवित गनुक 

हो  । 

सामुदाधयक धशक्षा र आउटरीच 
हाम्रो सामुदावयक वशक्षा कायकक्रमले वशक्षा र आउटसोि 
पहलहरू प्रदान गनेछ, जुन अगावडको  महत्त्वपूर्क 
समस्याहरू रोक्न वा समाधान गनक मद्दतको लावग 
वडजाइन गररएको हो। यसमा समावेश छ: 

 उवित आवास वशक्षा

 घर खरीददारहरूलाई कक्षा

 घर धनी  मावलकहरू वा भाडामा कायकशालाहरू

 सामावजक सेवा प्रदायक वशक्षा

हामी ग्राहकहरुको लावग व्याख्यात्मक सेवाहरुको व्यवस्र्ा 
पवन  गनक सकछ  ँजसले बावहर वा सशि छन्, वा अंगे्रजी 
बाहेक अन्य भाषा बोल्छ। 




