
Residential Eviction - 9/21 - Nepali

बहालवालालाई सूचना:
कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा तपाईंले आम्ानी गुमाउनुिएको छ वा तपाईंका खच्चहरू 

बढेको भियो वा बसाइ-सराइ ग्ा्च गमिीर भबमारीको कारणले तपाईं वा तपाईंको पररवारको 
स्सयमा सवास्थयसमबनिी गमिीर जोभखम िएको वा भनभचित भचककतसा अवसिाको कारणले कोभिड-
१९ रोगबाट मृतयु िएको छ र तपाईंले यो भवपभतिको घोषणापत्रमा हसताक्षर गरी यो पत्र आफनो 
घरिनीलाई क्नुिएको छ िने िाडा नभतरेको कारणले वा आफनो भलजको मया् समाप्त िएपभछ 
पभन घर नछोडकेो कारणले तपाईंलाई जनवरी १५, सन् २०२२ समम सुरभक्षत गन्च सककनछ। तपाईंको 
घरिनीले तपाईंलाई घरबाट भनकालने मुद्ा ्ायर गनु्चियो र तपाईंले घरिनी वा अ्ालतलाई यो 
फारम पेश गनु्चियो िने, तपाईंको घरिनीले तपाईंको भवपभतिको घोषणापत्रलाई चुनौती क्ने मुद्ामा 
सिानानतरण नगरेसमम घरबाट भनकाभलने कारबाहीको भमभत जनवरी १५, सन् २०२२ समम साररने 
छ। अ्ालतले तपाईंको भवपभतिको ्ाबी मानय रहकेो कुरा फेला पार् यो िने घरबाट भनकाभलने 
कारबाहीलाई जनवरी १५, सन् २०२२ समम साररने छ। घरबाट भनकाभलने कारबाहीको भमभत 
साररएको अवसिामा घर/फलाट तपाईंको सवाभमतवतामा रहने छ। तपाईंले समपभतिको गमिीर क्षभत 
हुने काम गनु्चियो िने वा तपाईं अरू बहालवाला वा घरमा बस्े व्यभतिहरूको घरको उपयोग र 
घरमा आनन्सँग बस् पाउने अभिकार गमिीर रूपमा उललङघन गनने जसता व्यवहारमा भनरनतर र 
भबनाकारण संलग्न िइरहनु ियो वा अरुलाई गमिीर सुरक्षा जोभखममा पानु्चियो िने तपाईंलाई अझै 
पभन भलज (बहाल) को उललङघन गरेको ठहर गरी घरबाट भनकालन सककने छ।

तपाईंको घरिनीले यो फाराम तपाईंलाई क्नुिएको छ िने तपाईंको घरिनीले तपाईंलाई यो 
फाराम कफता्च पठाउने हुलाक ठेगाना र इमेल ठेगाना पभन पकै् क्नुिएको हुन सकछ। तपाईंको 
घरिनीले यसअभघ नै तपाईं भवरुद्ध घरबाट भनकालने अ्ालती काय्चवाही सुरु गनु्चिएको छ िने तपाईं 
यो फाराम जुनसुकै समयमा आफनो घरिनी, अ्ालत वा ्वुैलाई कफता्च पठाउन सकु्हुनछ। तपाईंले 
हसताक्षर गररएको फारामको प्रभतभलभप वा तभसवर आफनो अभिलेखको लाभग राख्ुपछ्च। तपाईंले अझै 
पभन कुनै भतन्च बाँकी िाडा िएमा सो िाडा िुतिानी गनु्च पनने छ। तपाईंले कभत रकम िुतिानी गनु्चियो 
र अब भतन्च बाँकी कभत छ िन्े कुराको यिाि्च भहसाब राख्ुपछ्च।

तपाईंलाई उपलबि हुन सके् कानूनी स्ोतहरूका बारेमा िप जानकारीका लाभग तपाईं नयूयोक्च  
सहरमा बस्ुहुनछ िने www.nycourts.gov/evictions/nyc/ मा जानुहोस् वा ७१-५५७-१३७९ 
मा फोन गनु्चहोस् वा तपाईं नयूयोक्च  सहरिन्ा बाभहर बस्ुहुनछ िने www.nycourts.gov/evictions/
outside-nyc/ मा जानुहोस् वा तपाईं नयूयोक्च  सहरबाभहर बसोबास गनु्चहुनछ िने सिानीय बार 
एसोभसएसन वा कानूनी सेवा प्र्ायकलाई फोन गनु्चहोस्। तपाईं भवगतमा आरि्चक सहायताको लाभग 
योगय निएता पभन तपाईंका लाभग आरि्चक सहायता उपलबि हुन सकछ। तपाईंले भनवे्नसमबनिी 
जानकारीका लाभग आफनो सिानीय आवास सहायता काया्चलय वा असिायी र असक्षमता सहायता 
काया्चलय (OTDA) मा समपक्च  गनु्चपछ्च।

www.nycourts.gov/evictions/nyc
www.nycourts.gov/evictions/outside-nyc/
www.nycourts.gov/evictions/outside-nyc/
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कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा बहालवालाको 
भवपभतिको घोषणापत्र

म िाडा, प्रयोग र ओगटेको ठाउँको िाडा रकम वा (भनवास-सिानको ठेगाना) मा िएको भलज 
वा बहाल समझौताअनतग्चतको अनय कुनै भवतिीय ्ाभयतव वहन गनने बहालवाला, कानूनी भनवासी 
वा अनय व्यभति हु।ँ

तपाईंले तल भवकलप “A” वा “B” वा ्वुै चयन गरेर घरबाट भनकालने काय्चबाट सुरभक्षत रहने 
आफनो योगयता रहकेो कुरा बताउनु पछ्च।

 A.  म भवतिीय करठनाइको अवसिामा छु र भनम्नमधये एउटा वा िेरै कारणले ग्ा्च 
भलजअनतग्चतको पूरा िाडा रकम वा अनय भवतिीय ्ाभयतवहरू िुतिानी गन्च वा 
वैकभलपक उपयुति सिायी आवास पाउन असमि्च छु:

१.   कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा घरायसी आम्ानी अतयाभिक रूपमा 
गुमेको।

२.   कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा अतयावशयक कामसँग समबभनित वा 
सवास्थयका प्रिावहहरूसँग समबभनित खच्चहरूका आवशयक व्यभतिगत खच्चहरूमा 
वृभद्ध िएको।

३.   कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा बालसयाहारका भजममेवारी वा वृद्ध-वृद्धा, 
असक्षमता िएका वा पररवारका भबरामी स्सयलाई सयाहार गनने भजममेवारीहरूले 
म वा मेरो पररवारको कोही स्सयको अि्चपूण्च रोजगारी प्राप्त गनने वा आय आज्चन 
गनने क्षमतामा नकारातमक रूपमा असर परेको वा मेरा अतयावशयक व्यभतिगत 
खच्चहरूमा वृभद्ध िएको।

४.   कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा घर सननेसमबनिी खच्चहरू र वैकभलपक 
आवास सुरभक्षत गनने करठनाइले मलाई अकको आवासमा पुनसिा्चभपत हुन कठीन 
बनाएको।

Index Number (if known/applicable): 

County and Court (if known/applicable): 
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५.   कोभिड-१९ को महामारीसँग समबभनित अनय पररभसिभतहरूले मेरो अि्चपूण्च 
रोजगारी प्राप्त गनने वा आय आज्चन गनने क्षमतामा नकारातमक रूपमा असर गरेको 
वा मेरो घरायसी आम्ानी अतयाभिक घटाएको वा मेरा खच्चहरू अतयाभिक 
बढाएको।

मैले मेरो घरायसी आम्ानी गुमाएको वा बढेका खच्चहरूको हदसमम कोभिड-१९ को 
महामारीको सुरुवात्भेख मैले प्राप्त गरेका बेरोजगारी बीमा, महामारी बेरोजगारीसमबनिी 
सहायता, असक्षमता बीमा वा तलबी पाररवाररक भब्ासभहतका जुनसुकै साव्चजभनक सहायता 
रकमले मेरो घरायसी आम्ानी गुमेको वा बढेका खच्चहरू पूण्च रूपमा भमलान गन्च नसकेको।

 B.  म वा मेरो घरका पररवार स्सयहरूमधये एक वा एकिन्ा िेरैजना स्सय पैंसठ्ी 
वष्चिन्ा बढी उमेरको िएको, असक्षमता िएको वा भनभचित ्ीघ्चकालीन भचककतसा 
अवसिा िएको र प्रभतरक्षा प्रणाली खराब िएको लगायतका कारणले कोभिड-१९ 
रोगबाट गमिीर रूपमा भबमारी हुने वा मृतयु हुने बढ्ो जोभखम िएकाले घर-पररसर 
खाली गनने र नयाँ सिायी आवासमा सनने काय्चले सवास्थयसमबनिी गमिीर जोभखम 
भनमतयाउन सके् छ।

मैले मेरो बहाल समझौता, भलज समझौता वा यसतै खालका करारअनतग्चतका कानूनी सत्चहरू 
पूण्च रूपमा पालना गनु्चपछ्च िन्े म बुझ्छु। यसका सािै मेरो बहाल समझौता, भलज समझौता वा 
अनय यसतै करारअनतग्चतका िाडा रकम पूरा भतन्च नसकेको वा अनय भवतिीय ्ाभयतवहरू पूरा 
गन्च नसकेको कारणले कानूनी शुलक, जररवाना वा बयाजहरू अझै पभन लगाइन वा सङकलन 
गन्च सककनछ र म भवरुद्ध मौकरिक जररवाना लगाइन सकछ िन्े पभन बुझ्छु। सािै मेरो घरिनीले 
यहाँ भवपभतिको प्रमाणपत्रलाई चुनौती क्ने गरी सुनुवाई अनुरोि गन्च सकछ र मैले आफनो 
बसोबाससमबनिी कुनै पभन कारबाहीमा सामेल हुने अवसर पाउने छु िन्े कुरा बुझेको छु। यसका 
सािै मेरो घरिनीले जनवरी १५, सन् २०२२ पभछ घर खाली गराउने वा घरबाट भनकालने 
प्रकरिया सुरु गन्च सके् छन् र उति समयमा कानूनले यस घोषणापत्रमाफ्च त उपलबि िएकािन्ा 
भिन् भनभचित सुरक्षाहरू क्न सकछ िन्े बुझ्छु।

हसताक्षर गररएको: 

सपष्ट लेभखएको नाम: 

हसताक्षर गररएको भमभत: 

सूचना: तपाईं झूटो जानकारी उललेख गरेको िएमा कानूनद्ारा सजाय िोग्न तयार िई यस 
फाराममा हसताक्षर गरी पेश ग्दै हुनुहुनछ।  अिा्चत यस फाराममा आफूलाई गलत हो िन्े िाहा 
िएको किन उललेख गनु्च कानूनको भवरुद्ध हुनछ।।
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