DOVE प�रयोजना
DOVE
DOVE प�रयोजना�ारा सेवा वा सुिवधा �दान गन� �ममा उनीह�को
वणर्, रङ, राि�य मूल, धमर्, िलङ्ग, अपाङ्गता, उमेर, यौन
अिभमुखीकरण वा लैिङ्गक पिहचानको आधारमा आफू मािथ िवभेद
ग�रएको महसुस गन� जो कसैले िसधै NHBA �ो बोनो कायर्�मलाई उजुरी
गनर् वा NH न्याय िवभागमा िवभेद भएको उजुरी दायर गनर् स�े छन् ।

। घरे लु �हंसा र बाटो

DOVE का लािग सहायता

ढु �े वा प�ाउनेबाट संरक्षण
गनर् सम्भव बनाउने

घरेलू �हंसा आिकस् मक प�रयोजना (Domestic Violence
Emergency Project) — DOVE — भनेको न् यू �ाम् सायर बार
एसोिसयसनको �ो बोनो रेफरल �ो�ामको कदम हो, जसले न् यून आय
भएका मािनसह�लाई ितनीह�को कानूनी आवश् यकतामा म�त गनर्
वक�लह�को स् वेिच् छक अवसरह� �स् ताव गछर् । DOVE घरेलु �हंसा
सिम्बन् ध सेवाह� एजेन् सीह�सँगको साझेदारीमा न् यू �ाम् सायरभर
स�ािलत छ र
िवशेष �पमा �िशक्षण �ा� वक�लह�को अनुदान सेवाह� मा

रहेको छ। DOVE का स् वयंसेवकह�लाई भनार् गन�, �िशक्षण �दने र
समन् वय गन� लगायत प�रयोजनाको स�ालनमा सहायता उपलब् ध गराई
DOVE को सफलताको लािग अनुदान कोष �वस् था अत् यावश् यक
�न् छ।

घरे लू �हंसा िव�� संरक्षण
यो प�रयोजना मिहला िव��को �हंसा अनुदान कायार्लय, न्याय कायर्�मको कायार्लय, अमे�रक� न्याय
िवभाग�ारा अवाडर् ग�रएको अनुदान नं. 2017WO95 �ारा सहायता �ा� छ। यस कागजातका
दृि�कोणह� लेखक(ह�)का �न् र अमे�रक� न्याय िवभागको आिधका�रक िस्थित वा नीितह�लाई
�ितिनिधत्व गछर् भ�े आशय �ँदैन। VAWA का अित�र�, DOVE प�रयोजनाले न्यू �ाम्सायर बार
फाउन्डेसन (New Hampshire Bar Foundation) बाट सहायता �ा� गछर्।

प�ाउने िव�� रोकथाम
यो प�रयोजना अपराधका पीिडतको कायार्लय (Office for Victims of Crime), न्याय कायर्�मको
कायार्लय (Office of Justice Programs) �ारा �दान ग�रएको र न्यू �ाम्सायर न्याय िवभाग
(New Hampshire Department of Justice) �ारा �विस्थत अवाडर् नम्बर 2015-VA-GX0007 �ारा सम�थर्त छ। यस कागजातका दृि�कोणह� लेखक(ह�)का �न् र अमे�रक� न्याय िवभागको
आिधका�रक िस्थित वा नीितह�लाई �ितिनिधत्व गछर् भ�े आशय �ँदैन। VOCA का अित�र�,
DOVE प�रयोजनाले न्यू �ाम्सायर बार फाउन्डेसन (New Hampshire Bar Foundation) बाट
सहायता �ा� गछर्।

घरे लू �हंसा आकिस्मक प�रयोजना
न्यू �ाम्सायर बार एसोिसएसनको
�ो बोनो रे फरल �ो�ामको एक
कायर्�म हो
जसले

घरे लु �हंसा र बाटो ढु �े वा
प�ाउनेका
पीिडतह�लाई नाग�रक आकिस्मक कानूनी सेवाह�
उपलब्ध गराउँ छ।
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The
DOVEDOVE
प�रयोजनाProject

1-866-644-3574

तपा� घरे लु �हंसा वा बाटो ढु �े वा
प�ाउनेबाट संरक्षण चाहनु�न्छ
भने, DOVE प�रयोजना म�त गनर्
सक्षम �न स�े छ।
DOVE भनेको न्यू �ाम्सायर बार एसोिसएसनको �ो
बोनो रे फरल �ो�ामको एक िवशेष प�रयोजना हो, जसले
स्थानीय, िनजी व�कलह�को अनुदान सेवाह�
माफर् त न्यून आय भएका मािनसह�लाई िन:शुल्क कानूनी
सेवाह� उपलब्ध गराउँ छ।

घरे लु �हंसाबाट
संरक्षण

म�तका लािग आवेदन �दनुहोस्

DOVE ले RSA 173-B अन्तगर्त िसिभल अदालतमा सुनुवाई �ने
अिन्तम घरे लू �हंसा िनरोधक आदेशमा िन:शुल्क �ितिनिधत्व �स्ताव

हा�ा व�कल र �न्�का वकालतकतार्ह�ले तपा�लाई
िविभ� दायराका चुनौतीह�मा म�त गनर् र अदालत

गछर्। िनरोधक आदेश वा घरे लू �हंसा सुरक्षात्मक आदेशलाई
तपा�लाई प�रवार वा घरका सदस्य वा हालका/अिघल्ला
निजकका पाटर्नरका वास्तिवक वा चुनौतीपूणर् शारी�रक
�हंसाबाट संरक्षण गनर् िडजाइन ग�रएको छ।

तपा�ले यो एक्लै गनुर् पद�न।

जोडदार आवाज उठाउन सक्छन्।
तपा�लाई DOVE सहायतामा आवेदन �दन
म�त गन� गोपनीय व�कलह�को लािग �न्� के न्�
(NH घरे लु �हंसा, यौन दु�र्वहार र सहायता

बाटो छे�े वा प�ाउनेबाट संरक्षण
DOVE प�रयोजनाले न्यू �ाम्सायर RSA 633:3-a
अन्तगर्त िसिभल अदालतमा बाटो छे� वा प�ाउने िनरोधक
आदेशको अिन्तम सुनुवाईमा कानूनी �ितिनिधत्व पिन �स्ताव
गछर्। बाटो छे� वा प�ाउने संरक्षण आदेश वा िनरोधक
आदेश तपा�लाई बाटो छे � वा प�ाउने �वहार
— िवशेष �ि�लाई डर देखाउन�ित लिक्षत दुई वा सोभन्दा
धेरै कायर्ह�बाट संरक्षण गनर् िडजाइन ग�रएको छ।
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सेवाह� खोज्ने एजेन्सी)लाई फोन गनुर्होस्।
तपा�को सीिमत अं�ेजी बोल्ने क्षमता छ भने,
DOVE प�रयोजनाले िन:शुल्क दोभाषे उपलब्ध
गराउनेछ।

सहायताको लािग 1-866-644-3574

(�दनको 24 घण्टा, ह�ाको 7 �दन उपलब्ध छ) मा फोन
गनुर्होस्।
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