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सबैलाई भेदभावर्ुक्त संसारर्ा बााँच्िे अनधकार 
छ।  
 

यो भर्मन्ट र्ानव अधिकार आयोगको िंक्षिप्त वववरणले तपाईंलाई धनम्न 

कुराहरू बुझ्नर्ा र्द्दत गन ेछ: 

 

 

 
 

  

तपाईंका 
आवाििम्बन्िी 

कानूनी अधिकारहरू 

 

हाम्रो कायामलयले 
किरी आवािीय 

भेदभावको छानवबन 

गछम 
 

तपाईंले आवािीय 

भेदभावको िार्ना 
गनुमभयो भने तपाईं के 

गनम िक्नुहुन्छ 

 

 

 

यो र्ागमदर्मक पुक्षततका र्ैक्षिक उदे्दश्यहरूका हो। थप कुराहरू र्ान्न वा 
प्रश्नहरू िोध्नका लाधग हाम्रो कायामलयलाई भर्मन्ट र्ानव अधिकार आयोग 

(hrc.vermont.gov) र्ा िम्पकम  गनुमहोि।् 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://hrc.vermont.gov/
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निष्पक्ष आवास कािुिहरू बुझ्िे 

 

िंयुक्त राज्य अर्ेररकार्ा आवािीय प्रणालीहरूर्ा भेदभावको लार्ो 
इधतहाि छ। यिप्रकारको भेदभावले आर् पधन र्ाधनिहरूलाई हाधन 

पुर्याउँछ।  
 

यिकारण, आर् र्ाधनिहरूको िुरिाका लाधग िेरै राविय, राज्य र 
तथानीय धनष्पि आवाि काननुहरू छन।् 
 

 

कसले निष्पक्ष आवास कािुिहरूको पालिा र्िुमपछम? 

आवाि भािार्ा डदन,े वबक्री गने, िेत्रीकरण गने वा आवाििम्बन्िी ववत्तीय 

धनणमयहरू गने र्ोकोहीले यी कानुनहरूको पालना गनुमपछम। यी 
र्ाधनिहरूर्ा धनम्न िर्ावेर् छन:् 

• घरिनी, िम्पवत्त व्यवतथापक र धतनका कर्मचारी िदतयहरू 

• कन्िोधर्धनयर् एिोधिएिनहरू 

• घर वबक्री कायमर्ा िंलग्न अचल िम्पवत्त खररद वबक्री गने एरे्न्ट, 

र्ूल्यधनिामरक, बैंक र अन्य र्ाधनिहरू 

• िेत्रीकरण िधर्धत बोिमका िदतयहरू 

 

कडहलेकाहीीँ , यी भूधर्का धनवामह गने र्ाधनिहरूले कानुनबारे पूरै बुझेका 
हँुदैनन ्र कानुनववरूद्ध र्ान िक्न ेकुराहरू भन्ने वा गने गछमन।्  
 

कडहलेकाहीीँ , र्ाधनिहरूलाई उनीहरूले गने कायमहरू भेदभावपूणम भएको 
लाग्न िक्छ। 
 

व्यक्तक्तले निष्पक्ष आवास कािुिहरूको पालिा ककि र्रररहेको छैि भन्िे 

कुराको र्िलब हुाँदैि। व्यक्तक्तले निष्पक्ष आवास कािुिहरूको पालिा 
र्रररहेको छैि भिे, िपाईंसाँर् अनधकारहरू छि।् 
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भर्मन्ट निष्पक्ष आवास कािुिहरूबाट को सरुस्क्षि छ? 

िार्ान्यतया, धनम्नर्ध्ये कुन ैपधन कारणवर् आवािीय र्ाधर्लाहरूर्ा 
र्ाधनिहरूलाई भेदभाव गनुम कानुनी छैन: 

 

• र्ाधत वा वणम 
• धलङ्ग, लैक्षङ्गक झुकाव वा 

लैक्षङ्गक पडहचान 

• उर्ेर 
• व्यवक्त वववाडहत हो वा होइन 

• िर्म 
• व्यवक्त कुन देर्बाट हो वा व्यवक्त 

िंयुक्त राज्य अर्ेररका वा 
भर्मन्टर्ा र्क्षन्र्एको होइन 

• व्यवक्तको 18 वर्मभन्दा कर् 

उर्ेरका बालबाधलकािँग बतछ 

• व्यवक्तलाई अििर्ता छ (र 
उदाहरणका लाधग, दैधनक 

कायमहरूर्ा र्द्दतका लाधग 

िहारा डदन ेर्नावरिँग बतछ) 

• व्यवक्तल ेिावमर्धनक िहायता 
(उदाहरणका लाधग, खण्ि 8) 

प्राप्त गछम  
• व्यवक्त दवु्यमवहार, लैक्षङ्गक 

आक्रर्ण वा पछ्याउने/ढुक्ने 

कायमका उत्तरर्ीवी हो

 

यी कानुनहरू हुनुको अथम आवािीय व्यविायीहरूले किैलाई पधन घर 
भािार्ा डदन ेवा वबक्री गन ेगनुमपछम भन्ने होइन। आवािीय व्यविायीहरूले 
र्ाधनिहरूलाई िन्दभम र्ाँच पूरा गन ेवा आवेदन भन ेर्तता चरणहरू 

अपनाउन आग्रह गनम पधन िक्छन।् आवािीय व्यविायीहरूले 
भािावालहरूले भािा रकर् भुक्तानी गनम िक्ने कुरा िुधनक्षित गनम िक्छन।्  
 

तर उनीहरूले र्ाधनिहरूलाई र्ाधत, वणम, धलङ्ग, आडद (र्ाधथ िूचीबद्ध 

गररएका िर्ूहहरू) का कारणले फरक ढंगले व्यवहार गनम िक्दैनन।्  
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के-कतिा कायमहरू कािुिक्तवरूद्ध छि?् 

िुरक्षित िर्ूहिँग िम्बक्षन्ित व्यवक्तका आिारर्ा वाततववक र्ीवनर्ा 
आवािीय भेदभाव कततो देक्षखन्छ भन्नेबारे केही उदाहरणहरू यिप्रकार 
छन:् 

 

 र्ैर-कािुिी कुराहरू… सोही कुरालाई फरक ढंर्ले बिाउिे… 

 

घर भािार्ा डदन अतवीकार 
गने (वा भािार्ा डदने वा 
वबक्री गने कुराहरू गने) वा 
किैलाई घर वबक्री गने  

“यहाँभन्दा तपाईंलाई अको िते्रर्ा 
अझ राम्रो लाग्न िक्छ।” 

 

फरक र्लू्य वा िम्झौताहरू 

प्रतताव गने 

“र्ाफ गनुमहोला – यिको र्ूल्य 

वाततवर्ा र्ाधिक $1500 छ।” “तर 
र्ेरो िाथील ेहालैर्ा $1200 र्ा ठुलो 
इकाई भािार्ा डदनुभयो।” “ए, होइन 

यततो हो…” 

 

धनक्षित र्ाधनिहरूलाई र्ात्र 

तवागत छ भनेर ववज्ञापन 

डदने वा भन्ने 

 

“भखमर-भखमर वववाह गरेका र्ोिी वा 
बालबच्चा नभएका एकल र्ाधनिहरू 

भए अझ राम्रो हुन्छ!” 

 

“र्ाफ गनुमहोला - र् खण्ि 8 

अन्तगमतका र्ाधनिहरूलाई घर 
भािार्ा डदन्न।” 

 

ठाउँ हेनमका लाधग उपलब्ि 

भएपधन उपलब्ि छैन भन्ने 

“यहाँ उपलब्ि छैन…” “तर र्ेरो 
िाथील ेभखमरै कल गनुमभयो र 
तपाईंल ेयहाँ उपलब्ि धथयो 
भन्नुभएको रहेछ।” 

 

ववधभन्न ऋण, 

र्ूल्यधनिामरण वा ववत्तीय 

िम्झौताहरू डदन े

“यो घर $200,000 बराबरको छ।” 

“तर ििकर्ुधनको घरलाई $250,000 

र्ा र्ूल्यधनिामरण गररएको धथयो भने 

हाम्रो त झनै राम्रो छ।”  

 

किैलाई घर वबक्री गनम वा 
भािार्ा डदन िर देखाउने  

"िुन्नुहोि ्त, यो घर वबक्री गनमका 
लाधग िाकँ्षच्चक्कै राम्रो िर्य हो। यो 
प्रतताव तवीकार नगरेर्ा पधछ के 

हुन्छ किलाई थाहा छ र।" 
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िूचीहरूको िर्ीिा गने 

र्तता धनयधर्त अचल 

िम्पवत्तका गधतववधिहरूर्ा 
भाग धलन किैलाई अनुर्धत 

नडदने 

“र्ाफ गनुमहोला – र्िँग त्यो घरको 
अचल िम्पवत्त िचूीकरण छैन। र् 

तपाईंलाई फरक िते्रका लाधग केही 
अन्य िूचीहरू डदन्छु।” 
 

 

भूधर्को प्रयोग गनम अनुर्धत 

डदने भनी धनणमय गने 

“हार्ी यि िते्रका िबै 

बालबाधलकाहरूका कारणल ेगदाम यहाँ 
यो र्ान्त घरलाई िते्रीकरण गनम 
अनुर्ोदन गदैनौँ।” 
 

 

तपाईंले कुन ैपधन भेदभावववरूद्ध आवार् उठाउनुभयो भने तपाईं पधन 

धनष्पि आवाि कानुनहरूबाट िुरक्षित हुनुहुन्छ! 

 

 

दवु्यमवहार, लैस्गर्क आक्रर्ण वा पछ्याउिे/ढुक्िे कायमका उत्तरजीवीहरूका लानर् 

सुरक्षा 
दवु्यमवहार, लैक्षङ्गक आक्रर्ण वा धनक्षित पछ्याउने/ढुक्ने कायमको धर्कार 
भएका व्यवक्तहरूिँग आवािको र्ाधर्लार्ा उनीहरूको अनुभविँग 

िम्बक्षन्ित थप अधिकारहरू छन।् 
 

किैले पधन धनम्न कायमका लाधग भािावाल वा कतै बतन अनुर्धत डदइएको 
व्यवक्तका बारेर्ा र्ानकारी िाझा गनम वा कायम गनम पाउँदैन र घरेलु डहंिाका 
उत्तरर्ीवीको क्षतथधत प्रयोग गनम पाउँदैन: 

• उनीहरूलाई उत्पीिन डदन े

• उनीहरूले आफ्ना अधिकारहरू र्ानेको र प्रयोग गरेको कारणले 
प्रधतर्ोि धलने 

• उनीहरूलाई घर िनम दबाव डदने 
• उनीहरूलाई िम्पवत्त डफताम डदनका लाधग भेट्न ेप्रयाि गने 

 

यीर्ध्य ेकुन ैपधन कायम कानुनववरूद्ध छन।् 
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असक्षर्िा भएका र्ानिसहरूका लानर् सुरक्षा 
अििर्ता भएका र्ाधनिहरूिँग थप आवािीय अधिकारहरू छन।् 
 

अििर्ता भनेको के हो? यी कानुनहरूका िम्बन्िर्ा अििर्ताले 
यीर्ध्य ेकुनै पधन अवतथालाई र्नाउँछ: 

• व्यवक्तलाई र्ारीररक वा र्ानधिक अिर्थमता छन ्र्िले एक वा 
िोभन्दा िेरै प्रर्ुख र्ीवन गधतववधिहरू र्ततै हेन,े डहँड्ने, कुरा 
गने, धिक्न,े आडदलाई िीधर्त गछम  

• व्यवक्तको अिर्थमताको इधतहाि वा रेकिम छ र्िले एक वा 
िोभन्दा िेरै प्रर्ुख र्ीवन गधतववधिहरूलाई िीधर्त गछम 

• व्यवक्तलाई अिर्थमता छ भन्ने िोचेर फरक व्यवहार गने 

(व्यवक्तलाई अिर्थमता भए वा नभए तापधन) 
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अििर्ता भएका र्ाधनिहरूले आवािर्ा िुवविा र पररर्ार्मन र्तता 
ववधभन्न प्रकारका िुरिाहरू पाउँछन।् 
 

 यो भिेको के हो… उदाहरणहरू… 

सुक्तवधाहरू धनयर् वा नीधत 

पररवतमन गने, 
िर्ायोर्न गने वा 
अपवाद बनाउने ताडक 

अििर्ता भएका 
व्यवक्तल ेअरूल ेर्िरी 
ठाउँ प्रयोग गनम िकून ्

 

• “घरपालुवा र्नावर राख्न 

धनर्ेि” धनयर् भए 

तापधन अििर्ता भएका 
व्यवक्तका लाधग िहारा 
डदने र्नावर राख्न 

अनुर्धत डदने 
• आवेदन पूरा गनम 
वैकक्षल्पक तररका प्रदान 

गने 
• गधतर्ीलता अिर्थमता 
भएका व्यवक्तका लाधग 

पहँुचयोग्य पाडकम ङ तथल 

तोक्न े

 

पररर्ाजमिहरू भवन वा भवनका 
िाझा िेत्रहरूर्ा बतने 
(वा पधछ बतने) 
अििर्ता भएका 
व्यवक्तलाई त्यहाँ 
पररवतमन गनम 
अनुर्धत डदने ताडक 

उनीहरूल ेअरूले 
र्िरी ठाउँ प्रयोग गनम 
िकून ्

 

• बाथरूर्र्ा र्ावर बार 
(नुहाउने पट्टी) थवपडदने 

• प्रवेर्द्वारर्ा पहँुच गनमका 
लाधग र्याम्प थवपडदने 

• िम्भव भएर्ा धभत्तार्ा 
थप इन्िुलेर्न थवपडदने। 
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पररर्ार्मनहरूका बारेर्ा केही नोटहरू: 

• आवािीय प्रदायकिँग पररर्ार्मनका लाधग भुक्तानीर्ा र्द्दत र्ाग्न ु

उधचत छ तर प्रदायकले पररर्ार्मनका लाधग भुक्तानी गनम र्ान्नैपछम 
भन्ने छैन (अन्यथा, पररवतमन गनम अनुरोि गने अििर्ता भएका 
व्यवक्तले कुन ैपधन पररर्ार्मनको आफैँ  भुक्तानी गनुमपछम) 

• भवन र्ाधलकहरूले अििर्ता भएका र्ाधनिहरूलाई 

पररर्ार्मनहरूिँग िम्बक्षन्ित थप िुरिा िरौटी र्ाग्न िक्दैनन।् 
• उधचत भएर्ा, भवन र्ाधलकल ेव्यवक्त घर िरेर र्ाँदा आफू बतने 

ठाउँ पररर्ार्मन गनुमअधघ र्ततो धथयो त्यततै बनाउन अनुरोि गनम 
िक्नुहुन्छ 

 

 

 

निष्पक्ष आवास कािुिहरूर्ा कुिै अपवाद छि?् 

हो, फरक धनयर्हरू लागू हुने केही ववर्ेर् अवतथाहरू छन।्  
 

उरे्र 
केही आवािीय भवनहरूले र्ाधनिहरू बतनका लाधग धनक्षित उर्ेरको 
हुनुपछम भन्न पाउन ेअनुर्धत पाएका छन:् 

• 62 र िोभन्दा बढी उर्ेरका र्ाधनिहरूका लाधग बतन ेठाउँहरू  

• 55 वर्म वा िोभन्दा बढी उर्ेरका र्ाधनिहरूका लाधग बतन ेठाउँहरू 

(र ववर्ेर्गरी वदृ्ध वयतकहरूका लाधग डिर्ाइन गररएको), त्यहाँ 
बतन े80% भन्दा बढी र्ाधनिहरू 55 वर्म वा िोभन्दा बढी उर्ेरका 
छन ्

• ववर्ेर्गरी वदृ्ध वयतकहरूलाई र्द्दत गनमका लाधग डिर्ाइन गररएको 
र चलाइएको िंघीय वा राज्य कायमक्रर् 

 

 

र्ानथको अपवाद तवरूप:  रु्लाई 1, 1989 र्ा वा अधघ भवनर्ा िरेका 
र्ाधनिहरू उर्ेर प्रधतबन्ि भएको भवनर्ा बतन िक्छन।् नया ँ
धनवािीहरूले उर्ेर आवश्यकताहरू पूरा गनुमपछम। 
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िाथ,ै भर्मन्टर्ा 18 वर्मभन्दा कर् उर्ेरका व्यवक्तलाई घर भािार्ा डदन वा 
वबक्री गनम कानुनी रूपर्ा आवश्यक छैन। 
 

 

पररवारको आकार 
आवािीय व्यविायीहरूले बालबच्चा भएका पररवारहरूलाई भेदभाव गनम 
पाउँदैनन।्  
 

पररवारर्ा कानुनले अनुर्धत डदएकोभन्दा िेरै र्ाधनिहरू भएको खण्िर्ा 
उनीहरूले पररवारलाई इकाई भािार्ा डदन निक्न ेबताउन िक्छन।् 
उदाहरणका लाधग, एउटा िहरले िेक्षटटक धितटर्का कारणले धनक्षित 

घरर्ा बतन ेर्ाधनिहरूको िङ््या पाँचर्ा िेट गनम िक्छ। 
 

 

धानर्मक संर्ठिहरू 

केही िार्ुदाधयक िंगठनहरूलाई िर्मर्ा आिाररत भवनर्ा को बतन िक्छ 

भन्ने आवश्यकताहरू राख्न अनुर्धत डदइन िडकन्छ।  
 

 

सािा बहाल भविहरू 

घर तीन वा थोरै इकाई भएको भवनर्ा छ र र्ाधलक वा र्ाधलकको 
नक्षर्कको पररवार िदतय एउटा एकाइर्ा बतनुहुन्छ भन,े उनीहरूले 
धनष्पि आवाि कानुनहरूर्ा उल्लेख गररएका धनयर्हरूको पालना गनम 
आवश्यक छैन। 
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आयोर्ले कसरी कार् र्छम 
भर्मन्ट र्ानव अधिकार आयोग भनेको राज्य िरकारको एउटा ववभाग हो। 
हार्ीिँग आवाि, िावमर्धनक तथल र राज्यको रोर्गारीर्ा 
भेदभाविम्बन्िी र्ाधर्लाहरूर्ा कार् गने 6 र्ना कर्मचारी िदतय 

हुनुहुन्छ। गभनमरले 5 वर्मको कायमकालका लाधग 5 र्ना आयुक्तको ववववि 

िर्ूह धनयुक्त गरेको हुन्छ। यो आयोगल ेववभागको धनरीिण गछम।  
 

हार्ी: 
• र्ाधनिहरूले आफ्ना अधिकारहरू बुझून ्भनेर जािकारी साझा र्िे 

र्छौँ 
• आवािीय भेदभाव र अन्य प्रकारका भेदभावको पधन छािक्तबि गछौँ 
• भेदभाव भएको बेला सर्ाधािहरू खोज्िे कार् र्छौँ 
• र्ाधनिहरूको अधिकार उल्लङ्घन गने आवासीय प्रदायकहरूक्तवरूद्ध 

अनभयोर् दायर र्छौँ 
• यी र्ाधर्लाहरूका बारेर्ा राज्यका सरकारी अनधकारीहरूलाई 

अपडेट र्राउाँछौँ  
• आवश्यक भएर्ा कािुिहरू पररविमि र्िम सरकारी 

अनधकारीहरूसाँर् कार् र्छौँ 
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आवासीय भेदभावको उजुरी ककि दायर र्ि?े 

िबैलाई भेदभावर्ुक्त िंिारर्ा बाँच्न ेअधिकार छ।  
 

आवािीय भेदभावका बारेर्ा ररपोटम गरेर, तपाईं: 

• तपाईं, तपाईंको पररवार, तपाईंका िाथीहरू र तपाईंको िर्ुदायका 
लाधग भेदभाव रोक्िर्ा र्द्दि र्िम सक्िुहुन्छ 

• वातिक्तवक पररविमि र्िमर्ा र्द्दि र्िम सक्िुहुन्छ – कडहलेकाहीीँ , 
तपाईंले भोग्नुभएका अवतथाहरूका लाधग वा व्याविाधयक कायमर्ा 
िुिार गनमका लाधग पधन पैिा प्राप्त गनम 

• सरकारी अनधकारीहरूले यो जािकारी प्राप्त र्दाम उहााँहरूलाई ियााँ 
कािुिहरू बिाउि वा हालका कािुिहरूलाई अझ राम्रोसाँर् लारू् 

र्िमर्ा र्द्दि र्िम सक्िुहुन्छ 
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प्रकक्रयाले कसरी कार् र्छम? 

किैलाई आफूले आवािीय भेदभावको अनुभव गरेको र्ततो लाग्छ भन े

हाम्रो ववभागर्ा उरु्री दायर गनम िक्नुहुन्छ। यिले किरी कार् गछम भनी 
यहाँ छ: 

 

 

 
 

 

 

उजुरी दायर र्िे

•व्यवक्तलेफारार्भछमवाहाम्रोकायामलयिँगकुरागछम
•हार्ीघटनाबारेकुनैपधनवववरणिङ्कलनगछौँ

उजुरीको छािक्तबि र्िे

• हाम्रोटोलीर्ाभएकावकीलहरूिंलग्नव्यवक्तिँगकुरा
गनुमहुन्छ

• उहाँहरूलेघटनाबारेथपकुराहरूबुझ्नुहुन्छ

छािक्तबि प्रकक्रयाका बारेर्ा ररपोटम र्िे

•हाम्रोवकीललेिबैर्ानकारीकोिर्ीिागनुमहुन्छ
•हाम्रोवकीललेकुनैपधनधनष्पिआवािकानुनको
उल्लङ्घनभएकोछवाछैनभन्नेबारेररपोटम लेखु्नहुन्छर
आयोगलाईधिफाररिहरूगनुमहुन्छ

आयोर्साँर् बैठक बतिे

•भर्मन्टर्ानवअधिकारआयोगप्रत्येकर्डहनाबैठकबतछ
रहार्ीलेपेर्गरेकाकुनैपधनररपोटमकोिर्ीिागछम

•उनीहरूलेभेदभावभएकोहोवाहोइनभनीधनणमयगछमन ्

अनभयोर् दायर र्िे

• भेदभावभएकोहोभने,हाम्रोववभागलेराज्यको
तफम बाटअधभयोगदायरगनमिक्छ

• हार्ीभेदभावरोक्नकालाधगपररवतमनहरूगनम
चरणहरूअपनाउँछौँ
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आवािीय भेदभाविम्बन्िी उरु्री दायर गनेबारे र्ान्नुपन ेकेही र्हत्त्वपूणम 
वववरणहरू छन:् 

• हार्ी किैलाई र्ररवाना वा िधतपूधतम भुक्तानी गन ेबनाउन िक्दैनौँ 
तर हार्ी र्ेलधर्लापका बारेर्ा कुरा गरेर तपाईंको वववाद िर्ािान 

गनमर्ा र्द्दत गनम वातामलापहरू गनम िक्छौँ 
• हार्ीले छानवबन गदाम हार्ी र्ानकारी िङ्कलन गछौँ रु्न यडद 

तपाईंले पधछ अधभयोग दायर गने धनणमय गनुमभयो भन ेअदालतर्ा 
उपयोगी हुन िक्छ 

• प्रडक्रया गदाम कुन ैलागत लाग्दैन र तपाईंलाई अधिवक्ताको 
आवश्यकता हँुदैन  

 

उजुरी दायर र्रेर, िपाईं आफ्िो सर्ुदायलाई सबैजिाका लानर् सुरस्क्षि र 

थप तवार्िपूणम ठाउाँ  बिाउि र्द्दि र्रररहिुभएको छ। 
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िपाईंले आवासीय भेदभावको सार्िा र्िुमभयो भिे के 

र्िुमपछम 
 

तपाईंलाई पररक्षतथधतिँग िम्बक्षन्ित लाग्न िक्न ेिबै र्ानकारीको ट्र्याक 

राखेर िुरु गनुमहोि।् उदाहरणका लाधग: 

 

   

 
  

पाठ िन्देर्हरू र 
इर्ेलहरू राखु्नहोि ्

 

कुन ैपधन ववज्ञापन वा 
पचाम िम्हालेर 
राखु्नहोि ्

र्धत िक्दो चाँिो 
वववरणहरू लेखु्नहोि ्

(धर्धत, िर्य र के 

भधनएको धथयो) 
 

 

यसपनछ के हुन्छ? 

तपाईंले आवािीय भेदभावको अनुभव गनुमहुन्छ भन,े तपाईंले यिको 
िार्ना किरी गनम िक्नुहुन्छ भन्नबेारे ववधभन्न ववकल्पहरू छन।् तपाईं: 

1. तपाईं िम्भवतः आफ्नो अधभयोग दायर गनम चाहनुहुन्छ भन्ने 

िोच्नुहुन्छ भने अधिवक्तािँग कुरा गनुमहोि ्(भर्मन्ट बार 
एिोधिएिनको वकीलहरू खोज्नका लाधग वेबिाइट छ) 

2. भर्मन्ट र्ानव अधिकार आयोगिँग कुरा गनुमहोि ्र ररपोटम दायर 
गनुमहोि ्ताडक हाम्रो कायामलयले छानवबन गनम िकोि ्

तपाईं आफ्नो अधभयोग दायर गनम र हाम्रो कायामलयर्ा उरु्री दायर गनम 
िक्नुहुन्छ। 
 

आवािीय भेदभावको छानवबन लार्ो प्रडक्रया हुन िक्छ तर भेदभाव भएकै 

िर्यर्ा ररपोटम गनुम अत्यन्तै र्हत्त्वपूणम हुन्छ। 
 

 

 

https://www.vtbar.org/find-a-lawyer/
https://www.vtbar.org/find-a-lawyer/
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र्ैले आवासीय भेदभावसम्बन्धी उजुरी कसरी दायर 

र्िम सक्छु? वा प्रश्नहरू सोध्ि सक्छु? 

आवािीय भेदभाविम्बन्िी उरु्री दायर गनम वा िम्बक्षन्ित प्रश्नहरू 

िोध्नका लाधग हार्ीलाई िम्पकम  गने िेरै तररका छन:् 

 

 

अिलाइि उजुरी फारार् दायर र्िुमहोस:् 

hrc.vermont.gov/complaint 

 

 

 

 

भर्मन्ट र्ािव अनधकार आयोर्का कर्मचारीहरूसाँर् कुरा र्िुमहोस:् 

1-800-416-2010 (टोल फ्री VT) वा 1-802-828-1625 

 

 

 

 

प्रश्नहरू भएर्ा इरे्ल र्िुमहोस:् 

human.rights@vermont.gov 

 

 

 

 

 

तपाईंको िर्ुदायर्ा आवािीय भेदभाव रोक्नर्ा र्द्दत  

गनुमभएकोर्ा िन्यवाद! 

https://hrc.vermont.gov/complaint
mailto:human.rights@vermont.gov

