
 
 

राष्ट्रियताको मूल र कोष्ट्रिड-१९ 

आवासमा ष्ट्रविदे र कोष्ट्रिड- १९  
 

राष्ट्रियताको मूलको आधारमा आवास ददन अस्वीकार गननु वा 
अन्यथा अन्य प्रकारको व्यवहार आवास कानननको उल्लङ्घन 
हो । 

राष्ट्रियताको मलू र कोष्ट्रिड- १९  
 

फेब्रनअरी ११, २०२० मा ष्ट्रवश्व स्वास््य संगठन (डब्लल्यूएचओ) 
ले नयााँ मानव संक्रामक रोगको नाम कोष्ट्रिड-१९ राख्यो । 
कोष्ट्रिड-१९ को नाम डब्लल्यूएचओको म े२०१५ मा  प्रकाष्ट्रित 
सङ्क्रामक रोगहरूको नामकरणको लाष्ट्रग असल अभ्यासहरू 
अननरूप छ । 
 उदाहरणमा ष्ट्रनम्न लगायत छन्: 

नामकरण सम्मलेनको उदे्दश्य एउटा पष्ट्रहचान योग्य व्यष्ट्रिहरूको 
समूहसाँग एउटा रोगको संबद्धताको नकारात्मक प्रिावलाई कम गनन ु
हो । डब्लल्यूएचओको असल अभ्यासहरूले स्पष्ट रूपमा िौगोष्ट्रलक 
स्थान, व्यष्ट्रिको नाम, पष्ट्रहचान योग्य पिन, वा खानाको साथ साथै 
संस्कृष्ट्रत, जनसङ्ख्या, उद्योग वा पेिाको सन्दिुमा प्रयोग गनु ष्ट्रनषधे 
गछु । 
 

• 
एष्ट्रियाली-अमेररकीहरू र / वा एष्ट्रियाली मूलका 
माष्ट्रनसहरूलाई कोष्ट्रिड १९ साँग सम्बद्ध गनु खोज्ने र घर 
जग्गाबाट ष्ट्रनकाल्नका लाष्ट्रग फाइल गने घर जग्गा माष्ट्रलक । 

 

• एष्ट्रियाली विंकाहरूको लाष्ट्रग मात्र आवश्यक रहेको 

िाडाका आवास प्रदायकको अष्ट्रतररि इकाई ष्ट्रनरीक्षण  । 

• राष्ट्रियताको मूल, नागररकता ष्ट्रस्थष्ट्रत र / वा िाषामा 
आधाररत रहेर गररएको िाडामा बस्नेलाई गररएको 
उत्पीडन । यद्यष्ट्रप, त्यस्तो उत्पीडन िोग्ने िाडावालको 
तफुबाट कायु गनु अस्वीकार गने घर माष्ट्रलक । 

• 

कोष्ट्रिड-१९ िाइरस सनरुमा चीनमा पष्ट्रहचान गररएको ष्ट्रथयो । 
प्रारष्ट्रम्िक िाइरस नामहरूले िाइरसलाई चीनसाँग सम्बष्ट्रन्धत 
गरेको छ । 

• यसको पररणाम स्वरूप, एष्ट्रियाली वंिका माष्ट्रनसहरू 
ष्ट्रवरुद्ध िेदिाव िएको ष्ट्रथयो । 

 
• कोष्ट्रिड-१९ ष्ट्रचष्ट्रनयााँ, ष्ट्रचष्ट्रनयााँ अमेररकीहरू, एष्ट्रियाली-

अमेररकीहरू वा एष्ट्रियाली मलूका माष्ट्रनसहरूसाँग 
सम्बष्ट्रन्धत छैन । 

यस त्य पानाको लाष्ट्रग आधार प्रदान गन ेकाम संयनि राज्य अमेररकाको 

आवास तथा सहरी ष्ट्रवकास ष्ट्रविागको अननदानबाट सहायता प्राप्त ष्ट्रथयो । • कोष्ट्रिड-१९ साँग सम्बष्ट्रन्धत आवास ष्ट्रनयम र नीष्ट्रत 
त्यहरूमा आधाररत हुननपछु । 

 



 

 
 

ग्रटेर ष्ट्रपट्सबगुको ष्ट्रनष्पक्ष आवास 
साझदेारी 

मानव सम्बन्धबारे ष्ट्रपट्सबग ुआयोग 

ग्रेटर ष्ट्रपट्सबगकुो ष्ट्रनष्पक्ष आवास साझेदारी एउटा पूणु-सवेा 

ष्ट्रनष्पक्ष आवास प्रवतुन सङ्गठन हो जसले ष्ट्रिक्षा, उष्ट्रचत 

आवास ष्ट्रवशे्लषण, कायाुन्वयन गने कायहुरू, आउटरीच, र 

पष्ट्रिमी पेन्सल्िेष्ट्रनयामा सङ्गठन गररएको समनदायको 

आयोजना माफुत समान आवास छनोट सनष्ट्रनष्ट्रित गछ ु। 
 

आवास, िेदिावको पीष्ट्रडतलाई गननासो दायर गनु सहयोगको 

लाष्ट्रग ष्ट्रनिःिनल्क प्रदान गररएको पैरवी, जााँचबनझ र  कानननी 

प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रधत्वसम्म समावेि रहेको, एफएचपीलाई सम्पकु गननुहोस् 

जनन पष्ट्रिमी पेन्सलिाष्ट्रनयन ष्ट्रनष्पक्ष आवास पहल कायुक्रम 

(एफएचआइपी) हो: 

 

कायाुलय: 412-391-2535 | फ्याक्स: 412-391-2647 

2840 Liberty Avenue, Suite 205 

Pittsburgh, PA 15222 

fhp.org 

PghCHR ले रोजगारी, आवास र सावजुष्ट्रनक आवासमा 

अष्ट्रियोग लगाइएको िेदिावको गननासोबारे छानष्ट्रबन अननसन्धान 

गछु साथै ष्ट्रपट्सबगु सहर ष्ट्रित्र सबकैो लाष्ट्रग समान अष्ट्रधकार र 

अवसरहरूलाई प्रवदु्धन गनुको लाष्ट्रग सामनदाष्ट्रयक ष्ट्रिक्षा र प्रचार 

प्रसार कायकु्रम सञ्चालन गदुछ । 
 

प्रिासष्ट्रनक आवास िेदिाव उजनरी दायर गनुको लाष्ट्रग वा 

ष्ट्रपट्सबगुमा नागररक अष्ट्रधकार संरक्षणको बारेमा थप जानकारी 

अननरोध गनुको लाष्ट्रग, PghCHR लाई सम्पकु गननुहोस् जनन 

ष्ट्रपट्सबगु सहरको ष्ट्रनष्पक्ष आवास सहायता कायकु्रम (FHAP)हो: 

 

कायाुलय: 412-360-9553 | फ्याक्स: 412-255-2288 

414 Grant Street, Room 908 

Pittsburgh, PA 15219 

human.relations@pittsburghpa.gov 

pittsburghpa.gov/chr 

आवास िदेिाव ष्ट्रनष्पक्ष आवास कानननद्वारा ष्ट्रनम्न बमोष्ट्रजम पररिाष्ट्रषत गररएको छ: 

• एउटा संरष्ट्रक्षत वग ु
 

• क्षष्ट्रतको आवाससाँग सम्बष्ट्रन्धत एउटा काय ु
 

• संरष्ट्रक्षत वगुको बीचमा एउटा बन्धन र हाष्ट्रनको एउटा काय ु
 

• संघीय संरक्षणहरू: जाष्ट्रत, रंग, राष्ट्रिय मूल, धमु, ष्ट्रलङ्ग, 

पाररवाररक ष्ट्रस्थष्ट्रत र अपाङ्गता 

• ष्ट्रपट्सबगु सहर संरक्षणहरू: यौन उन्मनखीकरण, लैष्ट्रङ्गक 
पष्ट्रहचान र अष्ट्रिव्यष्ट्रि, घरेलन हहंसाको पीडाबाट बााँचेको 
रूपको ष्ट्रस्थष्ट्रत, जन्म स्थान, नागररकता वा आप्रवास ष्ट्रस्थष्ट्रत, 
रुचाइएको िाषा, र कपालको िैली सष्ट्रहत सनरक्षात्मक र 
सांस्कृष्ट्रतक कपाल बनावट र कपालको िैली । 
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