
कानूनले तपाईंलाई उमेर वर्ग (४० भन्दा माथि) 
अन्तर्गत रोजर्ार, आवास, सामाजजक व्यवस्िा अन्तर्ग
त मातहतमा जातत,रंर्, ललरं्, लैंथर्क पहहचान वा अ
लभव्याजतत, लैंथर्क अलभमूखिकरण, धमग, अपार्ंता वा 
अशततता,वंश, राष्ट्रीय मुल्की, पाररवाररक अवस्िा  
(आवासीय मात्र) पपडितको घरेलु हहसंा जस्ितत 
(आवसीय) 
वा जन्म स्िानका आधारमा कुनै पतन पवभेदबाट सुर
क्षित राख्दछ ।  

दाभदेभ नेकाक   द्धभिव ोह  
    उजरुी जसला पनक गकन सक्का छक ्   
 
 पीडित वा असन्तुस्ट व्यजततले  
 त्यस्तो संस्िा  जसले सावगजतनक व्यवस्िा बबषयक िेत्रमा हुन े

र्रेका बबभेदबारे लड्नु जसको उदेश्य रहेको छ  
 मानव सम्बन्ध सम्बजन्ध आयोर् स्वयम ्को तर्ग बाट   

  

               उजुरी नोेाँ भर्ेन गके ? 
 
  Pittsburgh Commission on Human Relations          

908 City - County Building 

                            414 Grant Street 
                     Pittsburgh, PA 11211 
 

412 211 2600 
 

www.pittsburghpa.gov/chr 

 

मानव सम्बन्ध पवषयक पपट्सबर्ग आयोर् आवास, रोजर्ार र सावगजतनक
 व्यवस्िा बारे कुन ैप्रकृततका पवभेद भएका/र्ररएका  
पवषय बापत रु्नासो सुन्ने र अनुसन्धान र्नगका लाथर् पूणगरूपले अथधकार
 सम्पन्न छ । सो आयोर्सन १९५५ मा स्िापना भएको हो र पवभेद रोक
िामका लाथर् कानून पररचालन र्ने नर्र सम्बजन्ध कोि ६५१-
६५९  अन्तर्गत नर्रको आथधकाररक संस्िा हो । 
                  
                 
यस आयहगला नकिःशुल्न सेभनजनकन साभे प्रभेक गभनछ  
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आयुक्र्ोरुनह नकयुक्क्र् चेर बर्ष ेनेयननेलने लेगग मायरबेट ोुका गभनछ र 
कगर पररर्षभला रुजु गभनछ | 



पुललस / सामुदायीक तनाव  

 ललङ्र्  
 यौन झुकाव  

व्यजतत वा संस्िा / संस्िानको नाम जसका बारे तपाईं उजुरी र्दै हुनु हुन्छ  

ठेर्ाना  

सम्पकग का लाथर् :  

घटना सम्बजन्ध तथ्यहरु उल्लेि र्दै पवभेद जन्य व्यवहार भएको वा र्यर कानूनी कृयाकलाप 
भएको लमतत उल्लेि र्दै, उजुरी र्नुगका कारणहरु छोटकरीमा उल्लेि र्नुग होस ् 

आभेस सम्बन्धी र्पेईनह अकुदभ 
 
 िररद, बबक्री, भािा, ककराया, तजुगमा वा आवास स्तानतरण,  

कुनै पतन यस्ता कायागबारे छलर्ल र्नग तनषेध वा प्रतततनथधत्वका  
लाथर् उपलब्ध व्यवस्िा हुाँदासमेत सम्मान अवसरबाट बजन्चत  

 
 आवास उपभोर् र्ने बारे तनयम र सतगहरू वा पवशेषाथधकारको र्रक 

व्यवहार 
 
 एउटा आवास इकाइमा सेवा सुपवधा प्राप्त र्ने बारे र्रक व्यवहार 
 
 एउटा आवास इकाइ वा आवासीय व्यवस्िाको िररद, तनमागण,  

पुन:व्यवस्िापन,पुनतनगमागण वा ममगतका लाथर् आथिगक सम्बन्धी 
आवासीय करको प्रत्याभूततको इन्कार 

 
 प्रकाशन, सूचना पवतरण, पववरण वा पवज्ञापन वा तनयमावलीको  

प्रसारण, वा कुन ैप्रकारको तनवेदनको प्रयोर् वा कुन ैपववरणको  
तनमागण वा सीलमतता सहहतको पवभेदपूणग तनदेश 
(जस्तै: काटा-केटी रहहत, अंगे्रजी बोल्ने जान्ने मात्र , आहद)  

 
 आवास बबतरकका तर्ग बाट  नर्रद्वारा प्रततपाहदत अनुथचत  

कायग वा आचरण सम्बन्धी तनयमपालनामा व्यवधान वा  
रोकावट प्रयास  

 
 आवास िररद वा ककरायाका सवालमा आवास बबतरकका तर्ग बाट  

आवासीय िेत्रमा जातीयताका कारण अनुथचत पररवतगन बारे दषु्ट्प्रचार  
 
रहजगेर क्षात्रमे र्पेईनह अकुदभ: 
 भनाग, रोजर्ार तनयुजतत, कायगकाल, िततपूतत ग, बढुवा, तनष्ट्कासन, 

प्रताड़ित वा अन्य रोजर्ार सम्बन्धी पवषयमा र्रक व्यवहार  
 
 कुनै पतन तालीम पवषयक भनागरोजर्ार पवषयक तालीम वा 

 अन्य व्यवसातयक तालीम कायगक्रम पवषयक सम्बन्धमा र्रक  
व्यवहार  

 Pittsburgh Commission on 

Human Relations 

    908 City - County Building 

           414 Grant Street 
         Pittsburgh, PA  11211   

          412 211 2600     

र्पेईनह अगधनेर जेन्कुोहस:् र्पेईंला द्धभदाभनह सेमके गकुन दएनह छ, यदभ... 

Pittsburgh Commission on Human Relations 

सहधपुछने लेगग सम्पनन  फेरम  

सोधपुछ सम्पकग का लाथर् यो र्ारम भदैमा औपचाररक उजुरी र्ररएको भन्ने मातनदैन । त्यसको प्रकक्रयाका लाथर् यो पहहलो 
चरण हो, आयोर् समि घटना भएको एक बषग लभत्रमा औपचाररक उजुरी दताग र्ररएको हुनु पद्गछ ।  

यह उजरुी जकु बबर्षय सगं सम्बक्न्धर् छ :  

उजुरीने आधेर : 

तल उल्लेि भएका कुन ैपतन पवषयका आधारमा, कृपया यहााँ प्रस्ततु र्ारम भरी आयतुत 
कहााँ पठाउन ुहोस ्। सो सम्बन्धमा आयोर्का एक प्रतततनथधले तपाईंलाई सम्पकग  र्ने छन ्र 
सो आयोर्को कायग पररथध लभत्र पने नपने यककन र्रर वा र्नग- यहद िप 
जानकारी  आवश्यक भए जानकारी ललने छन ्। यहद ठहर भए औपचाररक उजरुीको 
प्रकृयार्त कार्जात तयार पने छन ्। 

     आवास  
    रोजर्ार  

साबगजतनक व्यवस्िापन/ सेवाहरु   

नाम  

ठेर्ाना  

 उमेर  

 वंश / वंशज  
 रङ्र्  

  जातत  
  धमग  
  बदला  
  पाररवाररक जस्ितत  
  अपाङ्र्ता / असततता  

  राजस्रय मलू / जन्म स्िान  

रहजगेर क्षात्रमे र्पेईनह अकुदभ: 
 

 कुनै पतन रोजर्ार पवषयक संस्िाबाट लसर्ाररस वा कुनै  
प्रकारको कसब्याजतत बबरूद्ध पवभेदपूणग ब्यवहार/ कम्जोरी  

 
 कुनै पतन क्ष्रम संर्ठनमा सामेल/भनाग हुाँने बारे र्रक ब्यवहार  
 
 नर्रद्वारा प्रततपाद्पवत अनुथचत कायग वा आचरण सम्बन्धी  

तनयम पालनामा रोक वा व्यवधान  
 
 नर्रद्वारा प्रततपाद्पवत अनुथचत कायग वा आचरण सम्बन्धी  

तनयम पालना र्ने बबरूद्ध प्रततशोध 
सेभनजनकन व्यभस्थेने क्षात्रमे र्पेईनह अकुदभ   

 प्रति वा अप्रतिरूपमा कुनै पतन व्याजततलाई उपलब्ध  
सावगजतनक व्यवस्िाको लाभसुपवधा, सेवा, पवशेषाथधकार,  
सरसामान वा बस्तुको प्रयोर्, मनोरन्जनका स्िलहरू उपभोर् र्नग  
रोकावट वा इन्कार  

 
 प्रकाशन, पवतरण, सावगजतनकककरण, प्रदशगन, प्रति वा अप्रति  

हुलाक वा अन्य माध्यमबाट, ललखित वा छापा सन्चार, कुन ै 
व्यवस्िापनका लाथर् सूचना वा पवज्ञापन, लाभसुपवधा,  
पवशेषाथधकार, सरसामान वा अन्यबस्तुको प्रयोर्मा कुनै  
व्याजततलाई अवरोध, रोकावट वा इन्कार 

 
 कुनै पतन सुझाव वा कुनै व्याजततको संरिण अशोभनीय,  

आपजत्तजनक वा अजस्वकायग, इजछछत वा तनग्राह  
 
 सहयोर् र्नग, उतसाउाँन, वाध्य पानग, कुन ैकृयाकलापमा सामेल हुाँन  

वा जवजगस्त पानुगलाई सावगजतनक व्यवस्िाको पररचालन अन्तर्गतको 
धारालाई र्यर कानूनी ठहर र्ररएको छ जसमा त्यस्तो व्याजतत  
लसर्ाररस अन्तर्गतभए वा नभए 

र्ोन  

र्ोन:  

   लैङ्थर्क पहहचान / लैंथर्क पहहचान अलभव्याजतत 

 

 

Phone: (412) 255-2600 

Fax: (412) 255-2288 

E-mail: human.relations@pittsburghpa.gov  

mailto:human.relations@pittsburghpa.gov

