
Where We Live NYC लाई 
हाउजिङ अधिकारी (NYC Housing 
Authority, NYCHA), सँगको 
साझेदारी र अनगिन्ती अतिरिक्त 
सरकारी साझेदारहरूसँग नजिकको 
सहकार्यमा NYC हाउजिङ 
संरक्षण तथा विकास विभाग 
(Housing Preservation and 
Development, HPD) द्वारा 
नेतृत्व गरिन्छ।
सम्पूर्ण पाँच वटा बोरोहरूमा 
निवासीहरूसँगको Where We Live 
NYC समुदायका कुराकानीहरूमा 
नेतृत्व गर्न सिटीले हेस्टर स्ट्रिट 
र समुदाय आधारित संस्थाहरूसँग 
साझेदारी गर्दैछ। साझेदारहरूमा 
निम्न समावेश हुन्छन्:
Ali Forney Center
Arab American Association NY
Asian Americans for Equality
Banana Kelly Community 
Improvement Association 
Brooklyn Center for 
Independence of the Disabled
Center for Court Innovation
Center for Independence of 
the Disabled NY
Chhaya CDC
Fifth Avenue Committee
Make the Road New York
Neighbors Together
SAGE Advocacy & Services for 
LGBT Elders
Sapna NYC

टोलीको बारेमायसले कसरी काम गर्छ

Where We Live NYC भनेको निष्पक्ष 
हाउजिङलाई प्रोत्साहन गर्ने, विभाजनलाई 
सरल बनाउने र सबैका लागि अवसर वृद्धि 
गर्नमा कदम चाल्ने सहयोगी, सिटीद्वारा 
नेतृत्व गरिएको प्रक्रिया हो।

न्यूयोर्क सिटीले हाम्रो दैनिक जीवनमा विभाजन तथा भेदभाव जस्ता 
निष्पक्ष हाउजिङ चुनौतीहरूले कसरी प्रभाव पार्छन् भन्नेबारेमा 
अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि नेता तथा निवासीहरूसँगै एकसाथ काम 
गरिरहेको छ। एकसाथ मिलेर, हामीले हामीलाई थप सही र विस्तृत 
न्यूयोर्क सिटीतिर लैजाने नीति समाधान तथा व्यवहार्य रणनीतिहरू 
विकास गर्नको लागि यो जानकारी प्रयोग गर्नेछौं।

हाम्रो दृष्टिकोण

संलग्न हुनुहोस्
Where We Live NYC को सफलता तपाईं जस्तै न्यूयोर्कवासीहरूको सहभागितामा 
निर्भर रहन्छ। तपाईंको दृष्टिकोण सुनेको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्!

अद्यावधिक रहन 
हाम्रो पत्राचार सूचीमा 
सहभागी हुनुहोस्

सामुदायिक कुराकानीमा सहभागी 
हुन वा नेतृत्व गर्न र सार्वजनिक 
कार्यशालाहरूमा उपस्थित हुन कहाँ 
जाने पत्ता लगाउनुहोस्

निष्पक्ष हाउजिङ 
समस्याहरू बारेमा आफ्नो 
विचारहरू अनलाइनमा 
साझा गर्नुहोस्

के तपाईंको संस्था निष्पक्ष 
हाउजिङ सरोकारवाला समूहमा 
सहभागी हुन इच्छुक छ? सम्पर्क: 
WhereWeLiveNYC@hpd.nyc.gov

यसमा जानुहोस्:nyc.gov/WhereWeLive  साझा गर्नुहोस्:#WhereWeLiveNYC

सार्वजनिक 
कार्यशालाहरू
फल 2018 – समर 2019

निष्पक्ष हाउजिङको बारेमा अध्ययन 
गर्ने र नीति मार्गदर्शन गर्न संग्रहित 
दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रक्रियामा 
अद्यावधिक राख्ने निवासीहरूको लागि 

कार्यक्रमहरू

सरकारी 
साझेदारीहरू

रिङ 2018 - फल 2019
नीति समाधानहरू विस्तृत, सम्भाव्य 
र असरदार छन् भनी सुनिश्चित गर्न 
सरकारी साझेदारहरूसँगको समन्वयन 

सामुदायिक 
कुराकानीहरू
समर – फल 2019

पाँच वटा बोरोहरूमा निवासीहरूलाई संलग्न 
गर्न समुदायमा आधारित संस्थाहरूसँग 

साझेदारीमा कुराकानीहरू गर्नेनिष्पक्ष हाउजिङ 
सरोकारवाला समूह

रिङ 2018 - फल 2019
इनपुट उपलब्ध गराउन अभिवक्ता, 
अनुसन्धानकर्ता, सेवा प्रदायक र 
सामुदायिक नेताहरूको लागि अवसर

डाटा विश्लेषण
रिङ 2018 - फल 2019

निष्पक्ष हाउजिङ समस्याहरूमा सिटीको 
बुझाइलाई गहन रूपमा मद्दत गर्ने 

विस्तारित विश्लेषण

सिटीले कार्य गर्छ
कार्यान्वयन नीति समाधानहरू जसले भेदभावसँग लडाई, 

अवसरमा बाधाहरू विभाजन र थप सही तथा विस्तृत छिमेक 
निर्माण गर्छ।

where we live 
nyc रिपोर्ट
ड्राफ्ट: समर 2019

सार्वजनिक पृष्ठपोषणको लागि उपलब्ध

अन्तिम: फल 2019
संघीय सरकारमा पेश गरियो र नीति 
मार्गदर्शन गर्न प्रयोग गरियो



निष्पक्ष हाउजिङ 
भनेको के हो?

निष्पक्ष हाउजिङको लागि गरिएको लडाई न्यूयोर्क सिटी र राष्ट्रव्यापीमा लामो 
इतिहास छ। Where We Live NYC मार्फत, सिटीले निष्पक्ष हाउजिङ नीतिहरूको नयाँ 
अध्याय विकास गर्नमा मद्दत गरिरहेको छ जसले भेदभावसँग लड्न, बाधाहरू विभाजन 
गर्न र अझ धेरै केही तथा विस्तृत छिमेकीहरू निर्माण गर्ने गर्छ।  

निष्पक्ष हाउजिङ ऐन THE FAIR HOUSING 
ACT (1968) ले तपाईंलाई निम्नको आधारमा 
तपाईंको आफ्नो घरको भाडामा लिन, खरिद वा 
वित्त गर्दा तपाईंलाई निम्नका आधारमा हुने 
भेदभावबाट बचाउँछ:
• जाति
• रङ
• राष्ट्रिय मूल

• धर्म
• यौन
• अक्षमता
• पारिवारिक स्थिति

1.
न्यूयोर्क राज्य र न्यूयोर्क सिटी मानव 
अधिकार कानूनहरूल ेनिम्न आधारमा 
अतिरिक्त सुरक्षाहरू समावेश गर्छ:

• उमेर
• नागरिकता 
•  उचित व्यवसाय वा आम्दानीको स्रोत
•  लैङ्गिक, लैङ्गिक पहिचान वा लैङ्गिक 
अभिव्यक्ति

•  वैवाहिक वा साझेदारीको स्थिति
•  हालमा भएको बालबालिका  
वा भविष्यमा बालबालिका हुने  
योजनाहरू

• लैङ्गिक झुकाव
•  घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा  
वा बाटो रोक्नेको उत्तरजीवी  
अनुसार अनुभव लिनुहोस्

• सैन्य सेवा

2.
निष्पक्ष हाउजिङ ऐनलाई सकारात्मक 
रूपमा थप निष्पक्ष हाउजिङ बनाउन 
सिटीहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। यो 
अधिकार-पत्र WHERE WE LIVE NYC 
पछाडिको प्रेरणा हो। यो प्रयत्नबाट, 
हामीले विभाजन मिलाउन र सन्तुलन 
पहुँचबाट अवसरमा असमान पहुँच सम्बोधन 
गर्न अग्रसक्रिय चरणहरू लिनेछौं:

•  यो परिवर्तन भएतापनि, उनीहरूको 
छनोटको छिमेकमा सर्न र अहिलेको 
छिमेकमा रहन मानिसहरूलाई सक्षम 
गर्ने

•  सबै समुदायहरूसँग आफूलाई सफल 
बनाउने आवश्यक स्रोतहरू छन् भनी 
सुनिश्चित गर्न छिमेकमा समान रूपमा 
लगानी गर्ने

3.

तपाईंले आफू बस्न चाहनुभएको छिमेकमा गुणस्तरीय, 
वहनीय हाउजिङ फेला पार्न सक्नुहुन्छ?

तपाईंले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा  
र स्रोतहरू भएको विद्यालयहरूमा पठाउने विकल्प छन्?

तपाईं विश्वसनीय र पहुँचयोग्य यातायात 
विकल्पहरूमा नजिकै हुनुहुन्छ?

के तपाईंको छिमेक सुरक्षित, स्वस्थकर र सहज छ?

तपाईंलाई आफ्नो छिमेक विविधता र स्वागतमय छ 
जस्तो लाग्छ?

निष्पक्ष  
हाउजिङ मामिला  
किन हुन्छ?
हामीलाई थाहा छ कि 
सबै न्यूयोर्कवासीहरूलाई 
ऐतिहासिक र अहिलेको 
दिनको अन्यायको कारणले 
प्रस्ताव गर्न हाम्रो 
सिटीमा अवसरहरूमा पहुँच 
गर्न समान छैन, जसले 
विशेष गरी समुदायहरूको 
रङमा असर पुर्याउँछ।


