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PHRC र COVID-19 

स्वास्थ्य आवास �दायक सिहत सावर्जिनक आवास 
 
पने्सल्भिेनया मानव सम्बन्ध आयोगल े तपाइँ ब�,े काम गन�, िस�े, र जनतालाई �दान ग�रएका 
सवेाह� पाउन िनि�त अिधकारह�को संरक्षण गन� सम्बन्धमा काननूह� लाग ूगदर्छ । 
PHRC ल े पेन्सल्भेिनया मानव सम्बन्ध ऐन ("PHRA") लाई लागू गदर्छ जसले रोजगार, आवास, 
�ावसाियक सम्पि�, सावर्जिनक आवास, र शैिक्षक संस्थाह�मा भेदभावलाई िनषेध गदर्छ । 
सावर्जिनक आवासह�मा, �ि�लाई िन�िलिखत कारणले ग�रन ेभेदभावबाट सुरिक्षत रािखन्छ: 

• रा�ीय उत्पि� 
• वंशपरम्परा 
• नस्ल  
• िलङ्ग 
• रङ 
• धमर् 
• अपाङ्गता 
• दिृ�िवहीनता, बिहरापन वा �योगकतार्को शारी�रक अक्षमताका कारण गाइड वा सहयोग 

जनावरको �योग  
• सहायता वा गाईड जनावर स�ालनकतार् वा �िशक्षक  
• �ि�सँग सम्बन्ध वा संल�ता छ भनेर िचिनन ेएक �ि�को अपाङ्गता । 

  
PHRC �ारा लाग ू ग�रएको काननूह� रोग िनयन्�ण केन्� वा अन्य सघंीय, राज्य, वा स्थानीय 
अिधकारीह�को लािग केन्�को आवश्यकताह�सगँ बाझ्दैन । 
पीएचआरए र कायार्न्वयन िनयमह� यी कानूनको अधीनमा रहेका  िनकायह�मा लागू �न जारी 
राख्दछन,् तर COVID-19 को सम्बन्धमा ितनीह�ले सावर्जिनक आवासका स्वािमत्व भएका 
�ि�ह�लाई सावर्जिनक आवासको स्वािमत्वका चरणह�को बारेमा CDC वा राज्य / स्थानीय 
जनस्वास्थ्य अिधकारीह�ल ेगरेका �दशा िनद�शन र सुझावह�को पालना गनर्मा हस्तके्षप गद�नन् वा 
रोक्दैनन ्। सावर्जिनक आवासका मािलकह�ले यो सम्झन ुपछर् �क COVID-19 महामारी िवकिसत 
�ँद ैजाँदा सावर्जिनक स्वास्थ्य अिधकारीह�को िनद�शन प�रवतर्न �न सक्छ । त्यसकारण, सावर्जिनक 
आवासका मािलकह�ल ेसुरक्षा कायम गनर् र एक अपाङ्गता भएका �ि�ह�लाई उिचत सुिवधा 
�दान गनर् सबैभन्दा अ�ाविधक जानकारीलाई अनुसरण गनर् जारी रा�ुपदर्छ । 
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सावर्जिनक आवासमा स्वास्थ्य सवेा �दायकह� लगायत छन ्
PHRA ल ेस्वास्थ्य सेवा �दायकह�ले गन� भेदभावलाई िनषेध गदर्छ जसमा िन�िलिखत समावेश छ, 
तर त्यसमा मा� सीिमत छैन: 

• िक्लिनकह� 
• अस्पतालह� 
• डाक्टरको कायार्लयह� 
• स्वास्थ्य सेवा �दायकह� 
• फाम�सीह� 
• जनताको सामान्य संरक्षणको लािग खुला रहेको, स्वीकार गर्ने वा आ�ह गर्ने कुन ैपिन अन्य 

आवास । 
 
के सब ैस्वास्थ्य सवेा �दायकह� अिनवायर् �पमा प�चँ योग्य �न ुपछर्? 
PHR अन्तगर्त सावर्जिनक आवास सुिवधा मािनएका सब ैस्वास्थ्य सेवाह� प�ँच योग्य �नु पछर् । 
 
उदाहरण: यसमा COVID-19 महामारीको समयमा स्वास्थ्य सवेा �दान गनर् �योग ग�रएको वा 
िनमार्ण ग�रएको कुन ैअस्थायी सिुवधाह� सामले छन।् 
 
के म िनि�त �ि�ह�को सवेा �दन इन्कार गनर् सक्छु? 
होइन, स�ु�� । कुन ैपिन मािलकको लागी कुन ैपिन अस्पताल, िक्लिनक, डाक्टरको कायार्लय, वा 
PHRA अन्तगर्तको सावर्जिनक आवास मािनएको कुन ैपिन स्वास्थ्य सम्बिन्ध संगठनल ेएक संरिक्षत 
वगर् को कारणल,े कुन ै�ि�लाई सावर्जिनक आवास त्यस्ता सावर्जिनक आवासको सुिवधा, सुिवधाह� 
वा सुिवधाको कुन ैपिन अस्वीकार गनुर्, रो�ु, वा अस्वीकार गनुर् गैरकानूनी भेदभाव मािनन्छ।  
 
गरैकाननुी गितिविध को उदाहरण: 

• उसको वा उनको राि�य उत्पि� वा पवूर्जको कारण एिशयाई वा एिशयाई 
अम�ेरक�लाई �वशे �दन इन्कार गर्न ु। 

• जीवनसाथीको शारी�रक अपाङ्गता भएको कारणल ेएकजना �ि�लाई स्वास्थ्य सवेा 
�दान गनर् अस्वीकार गनुर् । 
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�ि�ह�को िनि�त वगर्ह�लाई सवेा �दईन ेछैन वा �ि�ह�को िनि�त वगर्लाई �ाथिमकता �दइन्छ 
भनरे के म◌लै ेिवज्ञापन �दन सक्छु ? 
होइन, स�ु�� । �ि�को संरिक्षत वगर्को कारण अस्वीकार, अस्वीकार ग�रएको वा कुन ै�ि�लाई 
अस्वीकृत ग�रएको छ वा संरिक्षत वगर्को कुन ै पिन �ि�को संरक्षण अयोग्य, आपि�जनक, वा 
स्वीकायर् छैन, इिच्छत वा िवन्ती भनेर �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष �पमा कुन ै पिन िलिखत वा छािपएको 
स�ार, सूचना वा िवज्ञापन कुन ै पिन आवासको सुिवधा, सुिवधा र सुिवधाह�मा �कािशत गनुर्, 
अवैधािनक भेदभाव हो ।  
 
गरैकाननुी गितिविधको उदाहरण: एिशयाई वा �शान्त टाप ूमलूका सब ै�ि�को लािग िच�कत्सा 
सवेाह� अस्वीकार गन� पो� गनर् पाउँदैन साइन वा केवल काकेिशयनह�लाई स्वागत गन� साइन 
िक्लिनकल ेपो� गनर् सक्दैन । 
 
सघंीय सरकारल ेस्वास्थ्य सवेा क्ष�े िभ� भदेभाव िवरोधी सरंक्षण �दान गदर्छ 
संघीय सरकारल े स्वास्थ्य वा अक्षमताको िस्थितमा आधा�रत भेदभावको सामना ग�ररहेका 
�ि�ह�लाई िनि�त सुरक्षा पिन �दान गदर्छ । उदाहरणका लािग, सस्तो हेरचाह ऐनको धारा 1557 
मा नाग�रक अिधकार ऐन 1964 को शीषर्क, 1972 को िशक्षा संशोधनको शीषर्क IX, 1975 को उमेर 
भेदभाव ऐन, र 1973 को पुनःस्थापना ऐनको धारा 504 अन्तगर्तको �ावधानहर◌ूले जाित, रङ, 
राि�य मूल, िलङ्ग, उमेर, वा कुन ै स्वास्थ्य कायर्�म वा गितिविध अन्तगर्त अश�ताको आधारमा 
भेदभाव र लाभको अस्वीकार, जसको संघीय िव�ीय सहायता �ा� गर◌ेको कुनै अंशले भेदभाव र 
लाभ �दन अिस्वरका गनुर्लाई िनषेध गरेको छ । 
 
तपाइँको संघीय नाग�रक अिधकारह�को बारेमा र तपाइँ वा ि�यजनल ेभेदभावको सामना ग�ररहनु 
भएको छ भने तपाइँ के कदमह� िलन स�ु�न्छ भ�ेबारे यहा ँअिधक जा�ुहोस ्। 
 
COVID-19 महामारीको समयमा सोच िवचारह�: 
यस महामारीको �ममा स्वास्थ्यसेवा पेशेवरह�ले झेल्नु परेको िवशाल दबाबलाई PHRC ले बुझेको 
छ । पीएचआरसी सबैलाई समुदायको सब ैवगर्का बारे सजग �न र आपतकालीन �ित��या �यासबाट 
लाभ उठाउनको लािग समान अवसर �दान गनर् �ावहा�रक कदम चाल्न सम्झना गराउन चाहन्छ । 
यसबाहेक, उपचारको लािग एक �ि� उम्मेदवार हो �क छैन भ� ेसम्बन्धमा कभर िनकाय�ारा ग�रने 
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िनणर्यह� उ�म उपलब्ध वस्तुगत मेिडकल �माणको आधारमा िबरामीको �ि�गत मूल्यांकनमा 
आधा�रत �नुपदर्छ। 
COVID-19 महामारी सम्बन्धी पेिन्सल्भेिनया स्वास्थ्य िवभागको अिधक जानकारी र संसाधनह�को 
लािग, यहाँ िक्लक गनुर्होस्। 
 
COVID-19 महामारी सम्बन्धी रोग िनयन्�ण र रोकथाम केन्�ह�को अिधक जानकारी र 
संसाधनह�को लािग, यहाँ िक्लक गनुर्होस्। 
 
PHRC ले मलाई कसरी सहायता गनर् सक्छ ? 
 
य�द तपा�लाई आफू गैरकानूनी भेदभावको िशकार �नुभयो भ� े लाग्छ भने तपा�ल े पेन्सल्भेिनया 
मानव सम्बन्ध आयोगमा गुनासो गनर् स�ु�न्छ । हालका उजुरी फारमह�को �ितिलिप यहाँ फेला पानर् 
स�कन्छ: 

https://www.phrc.pa.gov 
 
फार◌ाम PHRC लाई 333 Market Street, 8th Floor, Harrisburg, PA 17101-

2210 मा पठाउन स�कन्छ वा PHRC@pa.gov मा ईमेल �नसक्दछ । आपतकालीन सहायता वा 
मागर्दशर्न आवश्यक रहेको �ि� को लािग कृपया हामीलाई िबहान :09:00 देिख बेलुक� 04:00 बजे 
सम्म यो नम्बरमा फोन गनुर्होस् (717) 787-4410 । 
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