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िनष्कासन सूचनाको  
पर्बन्धन कसर� गन� 
अनै�च्छक अन्त्य/िनष्कासन 

िनष्कासन सामान्यतया 

• िनष्कासन त्यसबेला हुन्छ जब बहालवालालाई अदालतले प�रसर छोड्न आदेश �दन्छ। से�रफले मातर् अदालतको आदेश कायार्न्वयन गनर् सक्छन,् र घरधनीले अदालतको 
आदेश र से�रफ �बना क�हल्यै िनष्कासन गनर् सक्दैनन।् नोट: डेनभरमा, नायब से�रफहरूले िनष्कासनको काम गदर्छन।् यस्तो �किसमको कानुनी काबार्ह�लाई जबरजस्ती 
पर्वेश र िनरोधक (एफइ�ड) भिनन्छ। 

• घरधनीहरूले अदालतको आदेश �बना कानुनी रूपमा बहालवालाहरूलाई प�रसरको 
पहँुचबाट रोक्न, तालाहरू प�रवतर्न गनर् वा बहालवालाहरूका सरसामानहरू हटाउन 

सक्दैनन।् 

• य�द बहालवालाले भाडा ितरेको छैन वा सम्झौताका सतर्हरू उल्लङ्घन गरेको छ भने, घरधनीले 

एफइ�ड पर्�कर्या सुरु गनर्का लािग अनुपालन वा स्वामीत्वका (दस-�दने माग) लािग हस्ताक्ष�रत दस-

�दने माग पर्दान गनुर् पन�छ जसमा एफइ�ड पर्�कर्या सुरु गनर्का लािग बाँक� भाडा वा सम्झौताको 
उल्लङ्घन प�हचान उल्लेख हुनु पन�छ। य�द भाडा बाँक� छ भने बहालवालाले ितनर् सक्नेछन,् 

उल्लङ्घन सच्चाउन सक्नेछन,् दस �दनिभतर् छोड्न सक्नेछन ्वा अदालतमा न्यायािधश सामु 

िनष्कासन बारे �ववाद गनर् सक्नेछन।्  
य�द बहालवालाले मागमा उल्लेख ग�रएको बाँक� रकमबारे �ववाद गछर्न ्भने, बहालवालाले दस �दनको 
अविधिभतर् सह� रकम ितनुर् पन�छ। दस �दनको अविध स�कएपिछ घरधनीले भु�ानी स्वीकार गनर् बाध्य 

हुने छैनन।्  

• घरधनीले दस-�दने मागको एक पर्ित बहालवाला सध� बस्ने स्थानमा छोडेर, १८ वषर् वा मािथको र 

सो व्य��को प�रवारको कुनै पिन सदस्यलाई �दएर, वा सो व्य��को सध�को काम गन� स्थानमा, 
उ�  

व्य��को सुप�रवेक्षक, सिचव, पर्शासक�य सहयोगी, लेखाकार, मानव संसाधन पर्ितिनिध वा व्यवस्थापन एजेन्टलाई पर्दान गरेर; वा य�द व्य��गत रूपमा पर्दान गनर्का 
लािग अनवरत पर्यास ग�रस�कएको खण्डमा, अगा�डको ढोकाजस्तो प�रसरको दे�खने ठाउँमा टाँसेर माग पर्दान गनर् सक्नेछन।्  दस �दनको अविध सो सूचना पर्ा� गरेको वा 
टाँसेको �दनको भोिलपल्ट दे�ख गणना हुन्छ, चाहे बहालवालाले सो सूचना क�हल्यै नदेखेको होस।् 

• य�द बहालवालाले भु�ानी गद�नन,् उल्लङ्घन सच्च्याउँदैनन,् वा छोडेर जाँदैनन ्भने, त्यसपिछ घरधनीले िनष्कासन मु�ा दायर गनर् सक्छन।्  यस पर्�कर्यामा संलग्न 

कदमहरूको �ववरण डेनभर िनष्कासन पर्�कर्या चाटर्मा छन ्र सो संलग्न ग�रएको छ। 

• सम्झौताको भाषाले अन्यथा उल्लेख गरेता पिन, दस-�दने माग आवश्यकताहरू सध� लाग ूहुन्छन।् 
 

िनष्कासन पर्�कर्या 

• य�द दस-�दने माग पर्दान ग�रएको छ र बहालवालाले अिभयोगहरूको �वरोध गछर्न ्भने, बहालवालाले मु�ा समाधान गनर् कोिसस गनर्का लािग घरधनीसँग, कोलोराडो 
कानुनी सेवा (coloradolegalservices.org, 303-837-1313) वा समुदाय मध्यस्थता अवधारणा (CMC@FindSolutions.org, 303-717-4151) मा सम्पकर्  गनर् सक्नेछन।् 
बढ� �ववरणका लािग सर्ोत खण्डमा हेनुर्होस।् 

• िनष्कासन दायर ग�रसकेपिछ, घरधनीले गुनासो र सम्मनको एक पर्ित बहालवालालाई पर्दान गनुर् पन�छ। सम्मनले बहालवालालाई िनधार्�रत िमित र समयमा अदालतमा 
उप�स्थत हुनु पन�छ भन्ने कुरा सूचीत गन�छ। सम्मनमा डेनभर काउन्ट� अदालतमा टाढैबाट सहभागी हुनका लािग िनद�शनहरू सामेल हुनु पन�छ। 

• उप�स्थत हुने िमितमा, बहालवालाले उ�र दायर गनुर् पन�छ वा अदालतमा सो िमितमा दायर ग�रएको सहमितमा  

बहालवालाका लािग सुझावहरू 

तपा�ले आफ्नो घरधनीबाट दस-�दने सूचना पर्ा� 

गन� �ब��कै, �व�ीय सश��करण तथा संरक्षण 

कायार्लयमा  
720-944-2498 मा फोन गरेर वा 
FEC@denvergov.org मा इमेल गरेर सम्पकर्  
गनुर्होस।् तपा�लाई एक जना पथपर्दशर्कसँग जो�डनेछ 

जसले तपा�लाई िनम्न तफर्  िनद�िशत गन�छन:् 

• भाडा सहयोग 

• कानुनी सहयोग 

• मध्यस्थता सेवाहरू 
• स्थानीय सरकार� एजेन्सीहरू र 

गैरनाफामुखीहरू माफर् त उपलब्ध अन्य 

सेवाहरू 

mailto:(CMC@FindSolutions.org
mailto:FEC@denvergov.org
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घरधनीसँग एउटा िल�खत सहमितमा पर्वेश गनुर् पन�छ। य�द बहालवालाले यी दईु कुरा मध्ये केह� पिन गद�नन ्भने, सो बहालवाला �वरु� स्वामीत्वको �डफल्ट िनणर्य 

(िनष्कासन िनणर्य) स्वतः लाग ूहुनेछ। 

• य�द बहालवालाले उ�र दायर गनर् खोज्छन ्तर दायर शुल्क (क�रब $१००) वहन गनर् सक्दैनन ्भने, बहालवालाले अदालतको िल�पकलाई दायर शुल्क नितर�कन अदालतलाई 

उ�र िलन अनुरोध गन� फाराम माग गनर् सक्नेछन।् 

• य�द बहालवालाले उ�र दायर गछर्न ्भने, क�रब सात (७) �दनमा सुनुवाइ िमित स्था�पत ग�रनेछ। 

• य�द िनष्कासन आदेश अदालतमा पर्ा� ग�रएको छ भने, घरधनीले िनष्कासन अनुगमन गनर्का लािग नायब से�रफसँग सम्पकर्  गनुर् पन�छ। राज्य कानुन अन्तगर्त िनष्कासन 

मु�ाका �बजेताले यु��सङ्गत एटन�को शुल्क तथा मु�ाको खचर्, य�द सम्झौताले �दएमा, अक� पक्षबाट पर्ा� गनर् सक्नेछन।् 

• घरधनीहरूले अदालतको आदेश तथा नायब से�रफ �बना बहालवालाहरूलाई िनकाल्न वा प�रसरमा पर्वेश गनर् रोक्न सक्नेछैनन।् उल्लङ्घन वा डर-धम्क� पुिलसमा 
�रपोटर् गनुर् पन�छ। तालाबन्द� ग�रएको खण्डमा, बहालवालाले प�रसरमा पुनः पर्वेश गनर् बल पर्योग नगनुर् नै रामर्ो हुन्छ र तुरुन्त कोलोराडो कानुनी सेवा वा कुनै 

एटन�सँग परामशर् गनुर् पन�छ। 
 

सम्झौताका बारम्बार वा पयार्� उल्लङ्घनहरू  

• य�द बहालवालाले सम्झौता धेरै पटक उल्लङ्घन गछर्न ्भने र दस-�दने माग प�हले नै पर्दान ग�रस�कएको छ भने, वा �हंसा वा लागूपदाथर् जस्ता गम्भीर उल्लङ्घनहरू छन ्

भने घरधनीले एउटा "खाली गन� सूचना" टाँस्न वा पर्दान गनर् सक्नेछन,् जसले बहालवालालाई उल्लङ्घन सच्चाउने अवसर �दनेछैन। त्यसको साटो बहालवालाले पयार्� 

उल्लङ्घन भएको तीन-�दने अविधिभतर् प�रसर छोड्नु पन�छ, उल्लङ्घन दोहो�रएको दस �दन िभतर् छोड्नु पन�छ, वा अदालतमा न्यायाधीश सामु िनष्कासनमा �ववाद गनुर् 
पन�छ। 

• घरधनीहरूले बहालवालाहरूलाई अवैधािनक लागू पदाथर्हरूको पर्योग, जसमा मनोरञ्जन वा मे�डकल गाँजाको पर्योग पिन सामेल छ, िनषेध गनर् सक्नेछन।् 

• सामान्यतया, घरेलु �हंसाका कारणले घरेलु �हंसाका पी�डतहरूलाई िनष्कासन गनर् स�कनेछैन। घरेलु �हंसा िनष्कासनका लािग पर्ितकार हुनका लािग पुिलसको पर्लेखीकरण 

वा नाग�रक सुरक्षाको एउटा आदेश आवश्यक हुन सक्छ। 

• घरधनीले कुनै बहालवालालाई कुनै पिन �किसमको भाडाको सम्प�� (प�रसर) को सम्झौता अन्त्य गनर् वा िनष्कासन गन� एउटामातर् �विध बहालवालालाई प�रसर खाली 
गराउन आवश्यक अदालत आदेश पर्ा� गनर्का लािग जबरजस्ती पर्वेश र िनरोधक (एफइ�ड) कानुनी काबार्ह�को माफर् त मातर् हो। अदालतको आदेश �बना कुनै पिन 

बहालवालालाई िनष्कासन गनुर् घरधनीका लािग क�हल्यै कानुनी हँुदैन। 

• खाली गन� सूचनाको अविध, बहालमा बसेको समय र सम्झौतामा कित सूचना सामेल ग�रएको छ भन्ने कुरामा आधा�रत रहेर ३,२१,२८, वा ९१ �दन हुन्छ। (कोलोराडो 
संशोिधत अिधिनयम १३-४०-१०७) 

• आपर्वासी र अपर्लेखीकृत प�रवारहरूसँग पिन अन्य डेनभरवासीहरूकै सरह बहालवाला सुरक्षा र अिधकार रहेको हुन्छ। 

• घरधनी र बहालवालाले सुनुवाइका लािग जानुको साटो, सहमितमा गनर् वा मु�ा सल्ट्याउन सक्छन।् 

• बहालवाला सुनुवाइमा परा�जत भएता पिन, िनष्कासनका लािग से�रफ आउनु अिघ घरधनी र बहालवाला एउटा सहमित गनर् सक्नेछन।् त्यस्तो सहमित िल�खतमा 
हुनु पन�छ। 
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आवश्यकता अनुसार बहालवाला 
खाली गनर् असफल हुन्छन ्

३-९१ �दन 

घरधनीले �जत्छन ् 

सुनुवाइ 

िनष्कासन घटनाकर्म 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

४९ �दन िभतर्मा 

 
 
 

 
 
 
 

बहालवाला काबार्ह� 
 

घरधनी काबार्ह� **सहयोग र सम्ब�न्धत सर्ोतहरूमा रेफरलहरूका लािग 720-944-2498  मा फोन गरेर वा 
FEC@denvergov.org मा इमेल गरेर �व�ीय सश��करण र संरक्षण कायार्लयमा सम्पकर्  गनुर्होस।् 

बहालवालाले 

 

१० �दन 

बहालवाला �वरु� सम्मन र गुनासो दायर ग�रयो** 

बहालवाला भाडा ितनर् वा 
उल्लङ्घन सच्च्याउन 

  

से�रफ सूचना (िल�खत) 

४८ घण्टा ४८ घण्टा 

से�रफको भौितक 

िनष्कासन 

५-७ �दन 

बहालवालाले केसमा �ववाद गद� उ�र दायर गछर्न ्बहालवाला �वरु� �डफल्ट िनणर्य 

बहालवाला अदालतमा आउँछन ्बहालवाला अदालतमा आउँदैनन ्

बहालवाला�ारा िल�खत वा मौ�खक सम्झौताको उल्लङ्घन 

कारणहरूमा भाडा नितन�, सम्झौताको उल्लङ्घन, आ�द पनर् सक्छन।् 

अनुपालनका लािग घरधनीहरूले दस-�दने 

माग पर्दान गछर्न*्* 

बहालवालाले 

आवश्यकता अनुसार 

  

बहालवालाले भाडा ितछर्न ्

वा उल्लङ्घन 

 

घरधनीले खाली गन� सूचना पर्दान गछर्न ्

बहालवालाले घर 

छोड्दैनन ्

बहालवाला स्वामीत्वमै 

रहन्छन ् र बाँक� भाडा 
ितछर्न ्

मु�ा अन्त्य 
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िनष्कासनको सामना ग�ररहेका डेनभर िनवासीहरूका लािग सर्ोतहरू 
 

�व�ीय सश��करण तथा संरक्षणको डेनभर कायार्लय, उपभो�ा �व�ीय सुरक्षा एकाइ 

• व्य��हरू, प�रवारहरू र साना व्यवसायहरूलाई सेवा गद� 

• नेिभगेसन सेवाहरू 

• िन:शुल्क एक-दे�ख-एक �व�ीय पर्िशक्षण 

• उपभो�ा �व�ीय संरक्षण (आिथर्क जालसाजीको सम्बोधन र िनष्पक्ष आवास अभ्यासहरूको 
पर्व�र्न) 

• ऋण व्यवस्थापन 

• केर्�डट जाँच 

720-944-2498 

आिथर्क पर्िशक्षणका लािग FEC@denvergov.org मा 
इमेल गनुर्होस।् 

 
 
नेिभगेसन वा उपभो�ा �व�ीय संरक्षणका लािग 

cfpd@denvergov.org  मा इमेल गनुर्होस।् 

आवास स्थायीत्वको डेनभर �वभाग (होस्ट) 

होस्टले डेनभर िनवासीहरूलाई म�त गनर् सर्ोतहरू पर्दान गदर्छ: 

• नयाँ घर प�ा लगाउन 

• वतर्मान घरमा बस्न 

• आशर्य प�ा लगाउन 

• भाडा, यु�टिलट� र मोटर्गेज �बलहरू ितनर् 

• जफत र िनष्कासन पर्�कर्याहरू बुझ्न 

यस अित�र�, होस्टले अस्थायी भाडा तथा यु�टिलट� सहयोग (�टआरयुए) कायर्कर्म पिन सञ्चालन गदर्छ। आवास 

स्थायीत्व �वभागको भाडा र यु�टिलट� सहयोगले आिथर्क क�ठनाइ सामना ग�ररहेका डेनभर सहर तथा काउन्ट�का 
िनवासीहरूलाई िनष्कासन वा यु�टिलट� रोक्का रोक्नका लािग म�त गदर्छ। य�द तपा�लाई भाडा वा यु�टिलट�हरू 

भु�ानी गनर्का लािग म�त आवश्यक छ भने तपा� अस्थायी सहयोगका लािग योग्य हुन सक्नुहुन्छ। 

 
 
 
 

Denvergov.org/Housing 

720-913-1534 

housingstability@denvergov.org 

डेनभर मानव सेवा 

डेनभर मानव सेवाले आफ्नो आवास गुमाउने जो�खममा पुगेका डेनभरका िनवासीहरूका लािग रकम जम्मा,  
प�हलो म�हनाको भाडा, मोटर्गेज, िनष्कासन, भाडाजन्य र नगद सहयोग स�हत �विभन्न सेवाहरू पर्दान गदर्छ। 
डेनभर मानव सेवाले िनवासीहरूलाई िनम्नमा पिन सहयोग गदर्छ: 

• व्यावहा�रक स्वास्थ्य/मानिसक स्वास्थ्य सेवाहरू 

• �विश� रूपमा बढ� उमेर भएका वयस्कहरू र उमेर ढ�ल्कँदाहरूका लािग सर्ोतहरू 

• खा� सर्ोतहरू, जसमा प�रपूरक�य पोषण सहयोग कायर्कर्म (एसएनए�प) तथा खा� प्यान्टर्� 
रेफरलहरू सामेल छन।् 

• भेटेरनहरू/सैिनक अनुभव भएका मािनसहरू र उनीहरूका प�रवारहरूका लािग सेवाहरू 

• रोजगार तथा तािलमसँग सम्बन्ध 

• प�रपूरक�य सुरक्षा आय (एसएसआइ) पर्ा� गन�, अस�ता भएकाहरू, पुनस्थार्पना वा लागू पदाथर् 
उपचारमा भएकाहरूका लािग सेवाहरू, र अन्य 

Colorado.gov/PEAKमा खा�, नगद, मे�डकल र बच्चा 
स्याहार सहयोगका लािग आवेदन गनुर्होस।् 

 
 
डेनभर मानव सेवाहरूको आपातकालीन सहयोग 

कायर्कर्महरूका �वषयमा बढ� जानकार� 
Denvergov.org/HumanServices पर्ा� गनुर्होस ्वा 720-944-

2032 मा फोन गनुर्होस।् 
 
 
डेनभर मानव सेवाहरूका कायर्कर्महरू र सेवाहरूका �वषयमा बढ� 
जानकार�का लािग720-944-4DHS (4347) मा फोन गनुर्होस।् 

डेनभर काउन्ट� अदालत 

डेनभर काउन्ट�ले अदालतका पर्�कर्याहरू र भचुर्अल अदालत पहँुचमा जानकार� खोजीरहेका व्य��हरूका लािग 

सर्ोतहरू पर्दान गदर्छ। 

 
denvercountycourt.org/civil- matters-in-
denver 

courts.state.co.us/Courts/ 
District/Custom.cfm?District_ ID=2&Page_ID=856 

mailto:FEC@denvergov.org
mailto:cfpd@denvergov.org
mailto:housingstability@denvergov.org
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न्यून-आय श�� सहयोग कायर्कर्म (िलप) 

िलप एउटा फेडेरल फ�न्डङ भएको कायर्कर्म हो जसले योग्य घरप�रवारहरूलाई उनीहरूको ताप शुल्कको केह� 
अंश भु�ानी गरेर सहयोग गदर्छ। आवेदनहरू पर्�कर्यामा जान क�रब ३० �दन समय लाग्छ तर बन्द सूचना 
जस्ता आपातकालहरूमा िछटो पिन हुन सक्छ। आवेदनहरू नोभेम्बर-अ�पर्ल सम्ममा स्वीकृत ग�रन्छन।् 

य�द तपा�ले ताप सङ्कट अनुभव ग�ररहनुभएको छ भने, इनज� आउट�रच कोलोराडोले म�त गनर् सक्छ। 

 

866-431-8435 मा श�� आउट�रच कोलोराडोज �हट 

हेल्पलाइन (२४/७ उपलब्ध) लाई फोन गनुर्होस।् 

Denvergov.org/LEAP 

कोलोराडो कानुनी सेवा 

कोलोराडो कानुनी सेवा (िसएलएस)ले आयका मागर्दशर्नहरू पूरा गन� व्य��हरू तथा प�रवारहरूलाई सबै 
�किसमका आवासीय िनष्कासनमा िनःशुल्क कानुनी सेवा पर्दान गदर्छ। िसएलएसले यी सेवाहरू आय जेसुकै 

भएता पिन ज्ये� नाग�रकहरूलाई समेत पर्दान गदर्छ। िसएलएसले कानुनी सल्लाह, उ�रहरू दायर गनर्मा 
सहयोग र अन्य कानुनी पर्लेखहरू वा अदालतमा पूणर् पर्ितिनिधत्व पर्दान गनर् सक्छ। य�द तपा� कुनै 

बहालवाला हुनुहुन्छ र तपा�लाई सूचना पर्दान ग�रएको छ, अदालतको कागज पर्ा� गनुर्भएको छ, वा आफ्नो 
आवासमा कुनै समस्या छ भने, कृपया तुरुन्त िसएलएसलाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 

 
 
 

303-837-1313 

coloradolegalservices.org 

कोलोराडो वहनयोग्य कानुनी सेवा (कल्स) 

कल्सले घरधनी र बहालवाला क्लाइन्टहरूलाई कानुनी मािमलाहरू र अन्य घरधनी/बहालवाला कुराहरूमा परामशर् 
�दन्छ, पर्ितिनिधत्व गछर् र सल्लाह पर्दान गदर्छ। कल्सले पाट�हरूलाई कसर� मु�ा दायर गन�, पहल गन� र 

आफूहरूलाई अदातलमा कसर� बचाउ गन� कुरामा सल्लाह �दन्छ, जसमा �ववाद समाधान जानकार� तथा कानुनी 
सहयोगका लािग रेफरलहरूमा थप मध्यस्थता पिन सामेल छ। 

 
 

303-996-0010 

coloradoaffordablelegal.com 

कोिभड-१९ िनष्कासन बचाउ प�रयोजना 

कोिभड-१९ िनष्कासन बचाउ प�रयोजना एउटा सहकायार्त्मक, सामुदाियक कानुनी प�रयोजना हो। यसको 
लक्ष्य कोिभड-१९ सङ्कटका बेला आफ्नो भाडा ितनर् नसक्ने कोलोराडोवासीहरूलाई जानकार� र सहयोग 

पर्दान गनुर् हो। 

 
 

cedproject.org 

गहृ�वह�नहरूका लािग कोलोराडो गठबन्धन 

डेनभर सहर र काउन्ट� कोिभड-१९ सङ्कटका बेला गहृ�वह�नता अनुभव ग�ररहेका मािनसहरूलाई डेनभर भ�र 

मोटल/होटल �वकल्पहरूमा सहयोग गनर्का लािग गहृ�वह�नहरूका लािग कोलोराडो गठबन्धन तथा रा��य गाडर्सँग 

साझेदार� गद�छ। 

 

303-293-2217 

coloradocoalition.org/covid-19 

डेनभर से�रफ �वभाग नाग�रक पर्�कर्या कायार्लय 

डेनभर से�रफ �वभाग नाग�रक शाखा नाग�रक पर्�कर्या, अदालतको आदेश अन्तगर्त �रयल तथा व्य��गत 

सम्प��को �बकर्�, अदालतले आदेश गरेका िनष्कासन पर्�कर्या तथा सेवाहरूको कायार्न्वयन र अन्यका लािग 

�जम्मेवार छ। 

720-865-9556 

201 W. Colfax Ave. First Floor 
Atrium 

Denvergov.org/Sheriff 

कोलोराडो हाउ�जङ कनेक्ट्स 

कोलोराडो हाउ�ज कनेक्ट्सले बहालवाला/घरधनी पर्�हरू र सरोकारहरूमा जानकार� पर्दान गदर्छ। 

 
1-844-926-6632 

coloradohousingconnects.org 
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िछमेक� समानता तथा �स्थर�करण पहल (नेस्ट) 

नेस्टको लक्ष्य भनेको न्यून-सर्ोत र िसमान्तीकृत िनवासीहरू र व्यवसायहरूलाई सश��करण गरेर आफ्नो समुदायको 
भ�वष्य िनधार्रण गनर् आफ्नो आवाज उठानमा पयार्� प�रवतर्न अनुभव ग�ररहेका िछमेक�हरूलाई सहयोग गनुर् हो। 
हामर्ो दृ��: घर बनाउन, रोजगार पर्ा� गनर् तथा भ�वष्य िनमार्ण गनर् उपायहरू र अवसरहरू स�हतको जीवन्त, अिभनव 

तथा अन्तरसम्ब�न्धत समुदायहरू। नेस्टले: 

• �बल�म्बत सम्प�� कर, गर्हणािधकार र जफतका बारेमा सूचीत र सहयोग गनर् आउट�रच कायर्कर्म 

सञ्चालन गछर् 

• आधारभूत सामुदाियक सङ्गठनलाई म�त गदर्छ 

• न्यून-दे�ख-मध्यम स्तरको आय हुने व्य��हरूका लािग कायर्कर्म तथा सेवाहरू पर्दान गन� िछमेक 

र सामुदाियक सङ्गठनहरूलाई फ�न्डङ पर्दान गदर्छ। 

 
 
 
 
 

Denvergov.org/content/ denvergov/en/denver-
office-of- economic-development/housing- 
neighborhoods.html 

सरकारहरूको डेनभर के्षतर्ीय प�रषद् (�डआरिसओजी) उमेर व�ृ� र स्याहारको नेटवकर् मा 

के्षतर्ीय एजेन्सी 

�डआरिसओजीले एउटा व्यापक, समुदाय-आधा�रत वेबसाइट पिन �वकिसत गरेको छ जसले व�ृ वयस्कहरूलाई 

र उनीहरूका स्याहारकतार्हरूलाई उपलब्ध कानुनी सहयोग र आवास सहयोग स�हत सेवाहरूमा ताजा जानकार� 
पर्दान गदर्छ। 

drcog.org/programs/area-agency- aging 

पर्मुख नम्बरः 303-480-6700 

द�घर्कालीन स्याहार लोकपाल (ओम्बुड्सम्यान) 
303-480-6734 

 

cdola.colorado.gov/housing-covid19-eviction मा अित�र� राज्य-तह िनष्कासन रोकथाम सर्ोतहरू। 
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