
1 

तपाईं यस समबन्धमा थप जानकारी प्राप्त गनन चाहनुहुन्छ भने cedofd@burlingtonvt.gov मा इमेल 

गरी CEDO को फ्रन्ट डेस्कमा सम्पकन  गनुनहोस् 

 

बर्लनङ्टन आश्रय समुदाय र सामुदार्यक स्रोत केन्द्रका बारेमा 

बारम्बार सोर्िने प्रश्नहरू 
ELMWOOD AVENUE, BURLINGTON  

 

1. नगरको स्वामित्विा रहेको एल्मवुड एभेनु्यिा अवस्थित पामकि ङ थिलिा के भइरहेको छ ? नगरले एल्मवुड 

एभेनु्य पार्कन ङ स्थललाई हाम्रो समुदायका घरबारर्वहीन व्यक्तिहरू र र्वशेष गरी आश्रयर्वहीन व्यक्तिहरूका 

लार्ग केही समयलाई अस्थायी आश्रय स्थलको रूपमा प्रयोग गने प्रस्ताव राक्तिरहेको छ । यस स्थानमा सामुदार्यक 

स्रोत केन्द्र (CRC) पर्न रहने छ । तपाई ंयहााँ गई पररयोजनासम्बन्धी पमछल्लो जानकारी पाउन सकु्नहुन्छ: 

https://www.burlingtonvt.gov/CEDO/Ending-Homelessness । हामीले मे मर्हनामा साइटमा काम सुरु 

गने र आश्रय समुदाय र CRC लाई गमीयाममा सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएका छ ौँ । 

2. हािी मकन यो गरररहेका छ ाँ ? घरबारर्वहीन हुनुको पीडाको सामना गरररहेका व्यक्तिहरूको सङ्या महामारी 

पर्हलेको स्तरभन्दा झनै्ड तीन गुणा बढेको छ र आपत्कालीन आश्रयमा पहुौँच 2021 को जाडोयाममा उपलब्ध 

स्तरमै सीर्मत छ । मेयर वेनबगनरले र्डसेम्बर 16, 2021 मा मानव अर्िकारको रूपमा आवासको प्रर्तवद्धता पूरा 

गनन कायन योजना जारी गनुनभएको र्थयो । दश बुौँदे योजनामा बर्लनङ्टनमा नयाौँ नू्यन-बािायुि आश्रय समूह 

समुदायको र्नमानण लगायत िेरै पहलहरू समावेश गररएको र्थयो ।  

बर्लनङ्टन नगरद्वारा सञ्चार्लत 2021 सवेक्षण र आउटररच अर्भयानले घरबारर्वहीन हुनुको दीघनकालीन 

समस्यालाई सम्बोिन गनन र सबैका लार्ग सुरर्क्षत, सम्मानजनक र मानवीय आवास व्यवस्था गननका लार्ग 

समािानहरू कायानन्वयन गनन  पुनस्थानपना कोषको प्रयोगलाई अत्यर्िक समथनन गरेको र्थयो । आश्रय 

मोडु्यल र्वर्ि संयुि राज्य अमेररका भरका सहरहरूमा स्थायी आवासका लार्ग सेतुको रूपमा प्रभावकारी 

सार्बत भएको छ र यो र्नकट भर्वष्यमा सबैभन्दा कमजोर जनसमुदायलाई आश्रय र्दनका लार्ग दु्रत र लागत-

प्रभावी औजार हो । फेबु्रअरी 7, 2022 मा बसेको नगर पररषद््को बैठकले तीव्र घरबारर्वहीन सङ्कटलाई सम्बोिन 

गनन ARPA को 2.975 र्मर्लयन डलरको प्रयोगलाई सवनसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्यो । कोष र्वर्नयोजनमा आश्रय 

समुदाय र वषनभर सञ्चार्लन हुने सामुदार्यक स्रोत केन्द्रको र्नमानण समावेश गररएको छ । नगरले राज्यको आर्थनक 

अवसर कायानलयबाट साइट सञ्चालन गनन थप रकमको लार्ग आवेदन र्दने छ । कङ्रेसद्वारा र्नदेर्शत िचनमा CRC 

लाई थप $365,000 प्रदान गररएको र्थयो । 

3. कस्तो प्रकारका सुधारहरू गररने छन् ? नगरले 30 वटा साना, मोडु्यलर आश्रय संरचनाहरू िररद गरी र्फर्टङ 

गने छ । त्यस्ता प्रते्यक संरचनामा समुदायका एक जना सदस्य रहन सके्न छन् (यर्द एउटै आश्रय एकाइमा बस्न 

चाहने जोडीहरू छन् भने आश्रय एकाइहरूमधे्य पाौँचमा दुई जना सौँगै रहन सके्न छन्)। जम्मा 35 जना अर्तर्थहरू 

रहन सके्न छन् । यस साइटमा सावनजर्नक पानी तथा ढल र्नकास सेवाहरूसौँग जोर्डएका छ (6) वटा 

https://goo.gl/maps/KEfjKfM7cURzE3Le6
https://www.burlingtonvt.gov/CEDO/Ending-Homelessness.
https://palletshelter.com/
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श चालय/र्सङ्क/सावर कम्पाटनमेन्टहरू रहने मोबाइल पूवनर्नर्मनत संरचना पर्न समावेश गररने छन् । त्यहाौँ हरेक 30 

आश्रय एकाइहरूलाई उपयुि प्रकाश र र्बजुली प्रदान गररने छ । यहाौँ सबैर्तर WIFI सुर्विा उपलब्ध हुने छ । 

त्यहाौँ फोहोर फाल्ने टोकरी, बाइक राखे्न ठाउौँ  र र्पकर्नक टेबलका लार्ग िाली ठाउौँको व्यवस्था गररने छ । त्यहाौँ 

नगरले सामुदार्यक स्रोत केन्द्र (CRC) को रूपमा सेवा गने मोबाइल पूवनर्नर्मनत संरचना पर्न िररद गने छ । CRC मा 

आश्रय समुदाय र नू्यन अवरोियुि आश्रय, िाना, कफी र सरसफाइ उत्पादनहरूमा पहुौँच आवश्यक पने अन्य 

व्यक्तिहरूले सेवा र्लने गरी थप श चालय, भान्छा, कायानलय र िुला सामुदार्यक के्षत्रहरू समावेश गररने छ । त्यहाौँ 

आवाससम्बन्धी स्रोतहरू, पुनस्थानपना र मानर्सक स्वास्थ्य लगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी स्रोतहरू र अन्य सामार्जक 

सेवाहरूसौँग जोड्ने अवसर पर्न र्मल्ने छ । पररयोजनाले भवन तथा सुरक्षासम्बन्धी सान्दर्भनक संर्हताहरू पालना 

गनुनपछन  । यसले जोर्नङ अनुमर्त र नगर र्नमानण र्नरीक्षकहरूद्वारा स्वीकृर्त प्राप्त गनुनपने छ । 

4. यो थिान मकन छनोट गररएको मियो र यस थिानका फाइदाहरू के-के छन् ? दश सम्भार्वत स्थानहरू 

र्वशे्लषण गररसकेपर्छ, एल्मवुड एभेनु्य पार्कन ङ स्थललाई नगरको स्वार्मत्वमा रहेको पासनलको रूपमा छनोट 

गररएको र्थयो । यो स्थानले यातायात, सेवा र सुर्विाहरूको र्नकटता र नगरपार्लकाको र्वद्युत, पानी र ढल 

र्नकाससौँग जोड्नमा सहजताका कारण पररयोजनाका मापदण्डहरू पूरा गने छ । नगरले यस आपत्कालीन 

आश्रयका लार्ग स्थानको रूपमा सेवा गनन, सेवा प्रवाह र पहुौँचको दक्षताका लार्ग CRC र आश्रय राम सञ्चालन 

गनन 36 मर्हनासम्म पार्कन ङ स्थल प्रयोग गनन प्रस्ताव गरररहेको छ । घरबारर्वहीन समुदायले पहुौँच गनुनपने अन्य 

िेरै सेवाहरू हाम्रो नगरको केन्द्रमा उपलब्ध छन् । हाम्रो सावनजर्नक टर ाक्तन्जट हब नगरको केन्द्र हो । यो स्थान 

केन्द्रमा रहेको, नगर स्वार्मत्वमा रहेको, सबैर्तरबाट सहजै पुग्न सर्कने र सेवा र पूवानिारको नर्जक रहेको छ 

। 

5. कस्तो प्रकारको आश्रय थिल सञ्चालन गररने छ र सो थिानको कसरी व्यवथिापन गररने छ ? यो एक 

व्यवक्तस्थत संस्था र नू्यन अवरोियुि आपत्कालीन आश्रयस्थल हुने योजना गररएको छ । यो स्थान सञ्चालन 

साझेदार संस्थाद्वारा व्यवस्थापन गररने छ । यो स्थान आपत्कालीन आश्रयस्थलका लार्ग राज्यव्यापी 

र्दशार्नदेनहरू बमोर्जम सञ्चालन गररने छ । अन्य साझेदार संस्थाहरूले अर्तर्थहरूका लार्ग मानवीय तथा 

सामार्जक सेवाहरू पर्न प्रदान गने छन् । नू्यन अवरोिको पररभाषा फरक-फरक हुन्छ तर सारमा यसको 

अथन प्रवेशका लार्ग मापदण्डहरू सीर्मत वा नू्यनतम हुन्छन् । हार्न नू्यनीकरणमा केक्तन्द्रत, नू्यन अवरोियुि 

आश्रयस्थलमा सहभागीहरूलाई सेवाहरूको नर्जक जान र पहुौँचमा आउने अवरोिहरू हटाएर स्रोतहरू 

िोज्न प्रोत्सार्हत गररन्छ । यसको अथन व्यवहारमा कुनै सीमा नहुने भने्न चार्हौँ होइन । हाम्रो समुदायका 

सदस्यहरूले कानुनको पालना गने र िम्कीपूणन नहुने िालका र सम्मानजनक व्यवहार गने अपेक्षा गररन्छ । 

हातहर्तयार जस्ता अवैि गर्तर्वर्िलाई र्नषेि गररने छ । सो स्थान सञ्चालनमा र्लक्तित मापदण्डहरू समावेश 

हुने छन् र अर्तर्थहरूले गने अपेक्षाहरू स्पष्ट रूपमा समे्प्रषण गररने छ र अर्तर्थहरूलाई सर्जलै पहुौँच राख्न 

सर्कने बनाइने छ अर्न सबै कमनचारी र स्वयंसेवकहरू आघातसम्बन्धी सूर्चत हेरचाहमा अनुभव र प्रर्शक्षण 

प्राप्त हुनुपछन  । CRC को सञ्चालनमा च्याम्लेन भ्याली आर्थनक अवसर कायानलयले र्नरन्तरता र्दने छ । 

6. नगरले यी पररयोजनाहरूिा घरबारमवहीन भएर बााँचेका िामनसहरूलाई कसरी संलग्न गराउने छ ? 

यी हरेक पररयोजनाहरू घरबारर्वहीन व्यक्ति, आउटररच कमनचारी र साझेदार संस्थाहरूबाट प्राप्त जानकारी 

र प्रर्तर्ियालाई समावेश गरेर तयार गररएका र्थए । यस िाले सम्पकन  र परामशन जारी छ । प्रर्तर्ियाको 

आिारमा हामीले  वैकक्तिक प्रकारको आपत्कालीन आश्रयस्थलको आवश्यकताटड्कारो रहेको थाहा पाएका छ ौँ 

। कोही-कोही मार्नसहरूलाई होटेलमा राम्रोसौँग बस्न गाह्रो लाग्छ भने अरू मार्नसहरूलाई आफ्नो घरपालुवा 

जनावरहरूसौँग आश्रय पाउन गाह्रो हुन्छ । यी समुदायबाट आएका रायसुझावका केही उदाहरण मात्र हुन् ।  

7. सो थिानिा को-को बसे्न छन् ? राज्यव्यापी आपत्कालीन आश्रयस्थल र्दशार्नदेशहरू पालना गदै, 

र्नम्नानुसार प्राथर्मकता र्दन सर्कने छ: आश्रयर्वहीन, वसु्ततः  घरबारर्वहीन र घरेलु वा य न र्हंसाबाट भागेका 

लगायत आफूले शुल्क नर्तरी मोटेलमा बसेका, मोटेल बाहेक अन्य ठाउौँमा बसे्न, तुरुनै्त घरबारर्वहीन हुनेहरू 

। आपत्कालीन आश्रय िोजे्नहरूका लार्ग सहज रूपमा पहुौँच प्राप्त होस् भने्न कुरालाई जोड र्दन अन्य 

आश्रयस्थल र सेवा प्रदायकहरू अर्न 211 सौँग समन्वय गरेर इनटेक (भनान) गररने छ । 

https://www.usich.gov/news/resource-roundup-providing-access-to-low-barrier-shelter/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2528824/
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8. नगरले िामनसहरूलाई मकन अपाटििेन्ट वा अन्य आश्रयथिलिा राख्न सकै्दन ? हामीले र्चटनडन काउन्टीमा 

र्कफायती आवासको अभावको गम्भीर समस्या सामना गरररहेका छ ौँ । बर्लनङ्टनको आश्रय प्रणालीले हाम्रो 

समुदायमा घरबारर्वहीन भइरहेका िेरै मार्नसहरूलाई सेवा र्दन्छ तर यसले सबैका लार्ग काम गदैन । 

उदाहरणका लार्ग, आश्रयस्थलहरूमा बच्चा नभएका दम्पतीहरूलाई समावेश गराउन सर्कौँ दैन । ती स्थानहरू 

ठूलो समूहमा मार्नसहरूसौँग बस्न गाह्रो हुने व्यक्तिहरूका लार्ग पर्न राम्रो हुौँदैन, जसमधे्य िेरैले व्यापक 

आघातको अनुभव गरेका हुन्छन् र/वा सङ्कटमा हुन सक्छन् । त्यसबाहेक, हाम्रा आपत्कालीन आश्रयस्थलका 

शैयाहरू भररएका हुन्छन् । राज्यद्वारा होटलहरूमा प्रदान गररने र्वस्ताररत आपत्कालीन आश्रय पर्न र्चटेनडेन 

काउन्टीमा प्रायः  शैयाहरू भररएका हुन्छन् । अन्य आपत्कालीन आश्रयस्थलहरू जसै्त आश्रय समुदायले 

मार्नसहरूलाई आवास प्राप्त गनन सक्षम नभएसम्म बस्नका लार्ग सुरर्क्षत, अिकालीन स्थानहरू प्रदान गनन 

चाहन्छ ।  
 

9. मसयसि लेनको घरबारमवहीन मिमवरिा धेरै सिस्याहरूको बारेिा ररपोटि  गररएको छ । के यो ती 

सिस्याहरूलाई नयााँ थिानिा साने काि िात्र त होइन ? र्सयसन लेनमा देक्तिएका िेरै समस्याहरूबाट बच्न 

एल्मवुड साइट स्थापना गररौँ दै छ । उदाहरणका लार्ग, साइटको उपयोग गनन सके्न मार्नसहरूको सङ्या सीर्मत 

हुने छ । एल्मवुड एभेनु्य साइटले सुरर्क्षत र्बजुली, पानी र ढल र्नकासको व्यवस्था नभएको र्सयसन लेनमा भन्दा िेरै 

सुरर्क्षत र अर्िक मानवीय अवस्थाहरू प्रदान गने छ । एल्मवुड एभेनु्य साइटमा श चालय र नुहाउने सुर्विा अर्न 

र्बजुलीको सुर्विा उपलब्ध हुने छ । मार्नसहरू पालमा नभएर न्यानो संरचनामा बसे्न छन् । त्यहाौँ भवनको 

व्यवस्थापन, केस व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक सामार्जक सेवाहरू प्रदान गनन साइटमा कमनचारीहरू उपलब्ध 

हुने छन् ।  

10. कस्ता प्रकारका सेवाहरू प्रदान गररने छ ? सञ्चालन साझेदारका कमनचारी पर्न उपलब्ध हुने छन् । उनीहरूले 

समुदायका सदस्यहरूलाई आवास, स्वास्थ्य (मानर्सक स्वास्थ्य र लागू पदाथन दुरुपयोग लगायत) सौँग सम्बक्तन्धत 

स्रोतहरूसौँग जोड्न र सहयोग गनन, साथसाथै दैर्नक जीवनका आवश्यकताहरू पूरा गनन सक्छन् । भवन 

व्यवस्थापन र ममनत अर्न प्रवेश र प्रस्थानको बेला अर्तर्थलाई स्वागत र र्वदाइको र्जमे्मवारी पर्न कमनचारीहरूले नै 

र्लने छन् । पररसरमा हरेक र्दन च बीसै घण्टा कमनचारी रहने छन् । सामुदार्यक स्रोत केन्द्रले सुरर्क्षत, न्यानो वा 

र्शतल ठाउौँ , तातो िाना, अत्यावश्यक सामरीहरू, र्बजुली, कम्युटरमा पहुौँच, आश्रयसम्बन्धी परामशन, आवास र 

अन्य कुराहरू प्रदान गदनछ । 

11. ि कसरी िद्दत गनि सक्छु ? हामी तपाईंसौँग सहकायन गनन तत्पर छ ौँ । समुदायका सदस्यहरूलाई आवासमा 

फकानउनमा सहयोग गनन हामी सबैले भूर्मका र्नभाउनुपछन  । हामीलाई आशा छ, हामी यस समुदायव्यापी 

प्रयासलाई समथनन गननमा आफ्नो समय र र्वचारहरू योगदान गने कुरामा यस उदार समुदायमा भरोसा गनन 

सके्न छ ौँ । पररयोजनालाई सामुदार्यक समूहले एक समुदायको रूपमा अवरोि, डर र द्वन्द्व कम गनन र हाम्रा 

प्रर्तर्ियाहरूलाई मानवीकरण गनन समथनन गने छ । यो सामुदार्यक भेला मोडेल देशभरका अन्य 

आश्रयस्थलहरूमा सफलतापूवनक सञ्चालन भइरहेको छ र यसले सरोकारवालाहरू, स्थलमा रहने 

अर्तर्थहरू, कमनचारी र स्वयंसेवकहरू, समुदायका सदस्यहरू, र्छमेकीहरू, आस्थामा आिाररत समूहहरू, 

कायनकतानहरू, गैर-नाफामूलक संस्था, स्थानीय व्यवसायहरू, स्थानीय सरकारहरू आर्दलाई एक ठाउौँमा 

ल्याउौँछ । स्थलमा भेला भई प्रश्नहरू वा समस्याहरू छलफल गरेर र सहकायन गने अवसरहरू पर्हचान गरेर, 

हामी तनाव, शङ्का र द्वन्द्व कम गनन मद्दतका लार्ग सम्बन्धहरू र्नमानण गनन सक्छ ौँ र अवसर र सुिारहरूमा 

एक साथ काम गनन सक्छ ौँ । 

आश्रयस्थलको उद्घाटन गने र्दन नर्जर्कौँ दै गदान, नगर र सेवा प्रदायक (हरू) ले र्वशेष आवश्यकता र 

प्रश्नहरूको बारेमा थप जानकारी प्रदान गनन सके्न छन् । िाना र अन्य वसु्तहरू योगदान गनन अनुरोि गनन 

सर्कने छ तर र्तनलाई समन्वय गरेर व्यवस्थापन गररयो भने सामान्यतया सबैभन्दा उपयोगी हुन्छन् र िेरै कम 

िाना र वसु्त िेर जान्छ ।  


