िलड: म जानभन्दा अिघ मलाई
के गनर् आवश्यक हुन्छ?
तपाईंको पिरवारलाई िलडबाट सुरिक्षत राख्ने जाँचसूची:
घरमा हुने खतराहरूका लािग हेनह
ुर् ोस्
पापर्ा िनिस्कएको वा उिक्कएको रङका लािग (झ्याल, ढोका, पर्वेश ारहरू र बािहर) जताततै
जाँच गनुह
र् ोस् ।

िलड सुरिक्षत घरका लािग हेनह
ुर् ोस्
• घरहरू 1978 पिछ िनमार्ण भएका
• नयाँ झ्यालहरू
• हालै फे िर तयार बनाइएको/रङ लगाइएको

मािलकसँग िलडको बारेमा कु रा गनुह
र् ोस्
कु नै पिन बच्चा िलड समस्याहरूसँग घरमा बसेको छन भने सो ह
ु ोस्। मािलकले
तपाईंलाई कु नै पिन थाहा भएका िलड खतराहरूको बारेमा बताउनुपछर्।

मािलकले तपाईंलाई पर्दान गनुभ
र् एको सबै िलड जानकारी पढ्नुहोस् र राख्नुहोस्।
तपाईंले आफ्नो िलड अिधकारहरू र कु नै पिन िलड कागजातहरूमा पम्प्लेट पर्ा गनुप
र् छर्।
सुरिक्षत स्थानमा राख्नुहोस्।

तपाईंले िलजमा हस्ताक्षर गनर् वा िबकर्ी सम्झौता गनुअ
र् िघ, समाधान गनर् वा थाहा
भएका िलड खतराहरू हटाउन मािलकलाई बताउनुहोस्
मािलकलाई समाधान गनर् वा हटाउन आवश्यक पन सबै समस्याहरूको सूचीसँगै िलिखत
रूपमा अनुरोध गनुह
र् ोस्। उदाहरणका लािग akronchildrens.org/lead मा जानुहोस्।

तपाईंको िलज वा िबकर्ी सम्झौता ध्यानपूवक
र् पढ्नुहोस्
थाहा भएका िलड खतराहरूको बारेमा सावधानी सम्बन्धी कथन तपाईंको सम्झौतामा
हुनुपछर्।िबकर्ेताहरूले सम्झौतामा िलड खतराहरू हटाउने ितनीहरूको िजम्मेवारी त्याग्न
सक्छन् तर घरधनीहरूले यस्तो गनर् सक्दैनन्।

तपाईंले घर खिरद गद हुनुहुन्छ भने िलड परीक्षण गनर् िनरीक्षक िनयुक्त गनुह
र् ोस्।
िबकर्ेताहरूले तपाईंको खचर्मा यो िनरीक्षण गनर् तपाईंलाई 10 िदन िदनुपदर्छ। तपाईंले
िनरीक्षक र थप जानकारी akronchildrens.org/lead मा फे ला पानर् सक्नुहुन्छ।

थप सहयोग चािहन्छ?
Akronchildrens.org/lead मा जानुहोस्

यस सँगको साझेदारीमा:

के तपाईं िलडले बनेको घरमा
ब हु
ु न्छ?
तपाईंले सधै िन िलिखत कु राहरू गनुप
र् छर्
तपाईंको बच्चाको पिरक्षण पर्ा गन बारेमा आफ्नो बच्चाको िचिकत्सकसँग कु रा
गनुह
र् ोस्।
तपाईंको बच्चाको िलड स्तर िकन उच्च छ भनेर प ा लगाउनुहोस्।

तपाईंले आफ्नो घर भाडामा िदँदा
तपाईंको बच्चालाई उच्च स्तरका िलड भएमा आफ्नो घरधनीलाई बताउनुहोस्।
आवश्यक हुने ममर्त कायर्हरूको सूचीसँग घरधनीलाई पतर् लेख्नह
ु ोस्।
पतर्को पर्ितिलिप राख्नुहोस्।
यिद तपाईंको घरधनीले ममर्त कायर्हरू गनर् अस्वीकार गनुहु
र् न्छ भने िन:शुल्क
कानूनी म त खोज्नुहोस्। Akronchildrens.org/lead मा जानुहोस्
तपाईंको अिधकारहरू नबुिझकन भाडा भुक्तान गनर् नरोक्नुहोस्।
तपाईंको घरधनीले सहकायर् गदन भने सान योजना बनाउनुहोस्। तपाईंले आफ्ना
घरधनीलाई आवश्यक भएका ममर्त कायर्हरू गनर् अनुरोध गदार् तपाईंलाई िनकाल्ने
अनुमित छैन।

तपाईं आफ्नो घरको अिधकारी हुँदा
तपाईंको बच्चाको उच्च स्तरका िलड िनम्त्याउने कु नै आवश्यक भएको ममर्त कायर्हरू
गनर्को लािग तपाईं िजम्मेवार हुनुहुन्छ भनी बुझ्नुहोस्।
तपाईंले ममर्तको खचर् बेहोनर् सक्नुहु भने तपाईंको घरमा िलड खतराहरू हटाउन
म तका लािग आवेदन िदनुहोस्। तपाईंले सर्ोतहरू र थप जानकारी akronchildrens.org/lead मा फे ला पानर् सक्नुहुन्छ।
ममर्तहरू गदार् तािलम पर्ा िलड हटाउने ावसाियकहरू िनयुक्त गनुह
र् ोस्।
तपाईंले ावसाियकहरूको स्वीकृ त गिरएका सूची akronchildrens.org/lead
मा फे ला पानर् सक्नुहुन्छ।

थप सहयोग चािहन्छ?
Akronchildrens.org/lead मा जानुहोस्
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यस सँगको साझेदारीमा:

