
 
 

अपाङ्गता र कोभिड-१९ 

अपाङ्गता र कोभिड-१९ 
 

कोभिड-१९ लागेर भिको िएका कोभिड-१९ िएका व्यभिहरू, वा 

जसलाई अन्यथा कोभिड-१९ लागकेो रूपमा हरेरएको व्यभिलाई सघंीय 

भिष्पक्ष आवास कािुि र भपट्सबगग उभित आवास अध्यादेश अन्तगगत 

अपाङ्गता सम्बन्धी सुरक्षाको आधारमा आवास िेदिावको भवरुद्ध 

संरक्षण गिग पभि सककन्छ । 

अशितालाई भिम्न लगायत पररिाभित गररएको छ (१) शारीररक वा 

मािभसक कमजोरी िएको व्यभि जसलाई  एक वा अभधक प्रमुख जीवि 

गभतभवभधहरूमा ठोस रूपमा सीभमत पाछग  

 

(२) त्यो व्यभि जसलाई यस्तो कमजोरी िएको माभिन्छ; र (३) 

त्यस्तो कमजोरीको रेकडग िएका व्यभिहरू । 

 

भिष्पक्ष आवास कािुि भित्र अशिता एड्स / एिआईिी, क्षयरोग, 

र हेपेटाइरटस जस्ता सरुवा रोगहरू लगायत छि् । 

 

भिष्पक्ष आवास र कोभिड-१९ 

भिष्पक्ष आवास एउटा िीभत, प्रिलि, भियम वा कायगभवभधमा आएको 

पररवतगि हो जसले अपाङ्गता िएको व्यभिलाई भतिीहरूको घरको पूणग 

उपयोग र आिन्द उपलब्ध गराउँछ ।   

 

कोभिड १९ को कारणले गररएको अिुरोधमा भिम्न लगायतको कुरा 

समावेश छि्: 
 

• कोभिड १९ को बढ्दो असुरक्षाको कारणले सुरभक्षत ढङ्गले सिग र अथवा 

ियाँ आवास खोज्ि सक्षम ििएको अपाङ्गता िएको व्यभिको लाभग 

घरबेटीले िाडा सम्झौतालाई िवीकरण गरर मागे्न 

अपाङ्गता िएको व्यभिको रूपमा भलइि ु

पभहले कोभिड-१९ बाट सङ्रभमत िएको व्यभि वा जसलाई कोभिड-

१९ िएको ठाभिएको छ उसलाई आवास अस्वीकृत गररिु हँदैि वा 

अन्यथा मौभलकता ििएको वा मान्यताको आधारमा आवासमा भिन्न 

व्यवहार गररएको अिुिव हि कदिु हँदैि । 

 

उदाहरणका  लाभग: 

• स्वास््यकमी र कोभिड-१९ उपिार गररँदै गररएको भबरामीहरूको 

िभजक रहकेो व्यभिलाई घरबाट भिकाल्िे गिे वा िाडामा बस्न ेकरार 

िवीकरण िगिे  घर माभलक । 

 

प्रत्यक्ष त्रास र कोभिड-१९ 
 

भिष्पक्ष आवास ऐिको प्रावधाि गरेको छ कक त्यस्ता व्यभिहरूलाई आवास 

उपलब्ध गराइिे छैि जो िाडामा बस्दा अन्य व्यभिहरूको स्वास््य वा 

सुरक्षाको लाभग प्रत्यक्ष खतरा हन्छ " । कोभिड-१९ एउटा उच्च रूपको 

संरामक रोग िएकोले,  कोभिड १९ िएको व्यभिको प्रत्यक्ष खतराको 

आकलि रोग भियन्त्रण केन्र वा राज्य र स्थािीय स्वास््य अभधकारीहरूद्वारा 

सूभित गररएको व्यभिगत मूल्याङ्कि हि आवश्यक पछग । 

 

प्रत्यक्ष त्रास पभहिाि गररसकेपभछ, घर माभलकले त्यो त्रास कम गिे वा 

हटाउिे िरणहरूको लाभग अिुमभत कदिु पछग । 

 

उदाहरणका  लाभग: 

• एक िर्सगङ होमबाट सदै गरेको व्यभि वा कोभिड-१९ िएका 

जीवि यापिको लाभग अरूको सहयोग आवश्यक हिेले प्रत्यक्ष 

त्रास हिे िाइरस ििएसम्म सले्फ क्वारेन्टाइिमा बस्न सक्छ । 

 

यस त्य पािाको लाभग आधार प्रदाि गि ेकाम संयुि राज्य अमेररकाको आवास तथा सहरी भवकास भविागको अिुदािबाट सहायता प्राप्त भथयो । 
 

 

 

 



 

 
 

ग्रटेर भपट्सबगगको भिष्पक्ष आवास 
साझदेारी 

मािव सम्बन्धबारे भपट्सबगग आयोग 

ग्रेटर भपट्सबगगको भिष्पक्ष आवास साझेदारी एउटा पूणग-सवेा 

भिष्पक्ष आवास प्रवतगि सङ्गठि हो जसले भशक्षा, उभित आवास 

भवशे्लिण, कायागन्वयि गिे कायगहरू, आउटरीि, र पभिमी 

पेन्सल्िभेियामा सङ्गठि गररएको समुदायको आयोजिा माफग त 

समाि आवास छिोट सुभिभित गछग । 
 

आवास, िेदिावको पीभडतलाई गुिासो दायर गिग सहयोगको 

लाभग भििःशुल्क प्रदाि गररएको पैरवी, जािँबुझ र  कािुिी 

प्रभतभिभधत्वसम्म समावेश रहेको, एफएिपीलाई सम्पकग  गिुगहोस् 

जुि पभिमी पेन्सलिाभियि भिष्पक्ष आवास पहल कायगरम 

(एफएिआइपी) हो: 

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

2840 Liberty Avenue, Suite 205 

Pittsburgh, PA 15222 

fhp.org 

PghCHR ले रोजगारी, आवास र सावगजभिक आवासमा अभियोग 

लगाइएको िेदिावको गुिासोबारे छािभबि अिुसन्धाि गछग साथै 

भपट्सबगग सहर भित्र सबकैो लाभग समाि अभधकार र 

अवसरहरूलाई प्रवद्धगि गिगको लाभग सामुदाभयक भशक्षा र प्रिार 

प्रसार कायगरम सञ्चालि गदगछ । 
 

प्रशासभिक आवास िेदिाव उजुरी दायर गिगको लाभग वा 

भपट्सबगगमा िागररक अभधकार संरक्षणको बारेमा थप जािकारी 

अिुरोध गिगको लाभग, PghCHR लाई सम्पकग  गिुगहोस् जुि 

भपट्सबगग सहरको भिष्पक्ष आवास सहायता कायगरम (FHAP)हो : 

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

414 Grant Street, Room 908 

Pittsburgh, PA 15219 

human.relations@pittsburghpa.gov 

pittsburghpa.gov/chr 

आवास िदेिाव भिष्पक्ष आवास काििुद्वारा भिम्न बमोभजम पररिाभित गररएको छ : 
: 

• एउटा संरभक्षत वगग 
 

• क्षभतको आवाससगँ सम्बभन्धत एउटा कायग 
 

• संरभक्षत वगगको बीिमा एउटा बन्धि र हाभिको एउटा कायग 
 

• संघीय संरक्षणहरू: जाभत, रंग, राभिय मूल, धमग, भलङ्ग, 

पाररवाररक भस्थभत र अपाङ्गता 

• भपट्सबगग सहर संरक्षणहरू: यौि उन्मुखीकरण, लैभङ्गक 

पभहिाि र अभिव्यभि, घरेलु हहंसाको पीडाबाट बाँिेको 

रूपको भस्थभत, जन्म स्थाि, िागररकता वा आप्रवास भस्थभत, 

रुिाइएको िािा, र कपालको शैली सभहत सुरक्षात्मक र 

सांस्कृभतक कपाल बिावट र कपालको शैली । 
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