
घरेलुकामदारहरूम 
मध््यस््थता का्य्यक्रम

जारी राखि्यो >

घरेलुकामदारहरूम मध््यस््थता का्य्यक्रम अदालतमा नजाइकन का्य्यस््थलका समस््याहरू समाधान गनने सम्मानजनक,  
गोप््य, स््वतन्तत्र माध््यम हो।

्थप जानकारीको लाखि वा अपोइन््टमेन््ट खलनका लाखि OLPS@dcwp.nyc.gov मा इमेल िनु्यहोस ्वा 311 मा फोन िनु्यहोस्।

कसले भाि खलन््छ
•  घरेलुकामदारहरूम  

(NYC मा खनजी घरको लाखि सीधै काम िनने कुन ैपखन 
कामदार; उदाहरणका लाखि धाई/मेड, घर सफा िनने व्यखति, 
अन््य हरेचाह प्रदा्यक)

• घरेल ुरोजिारदाता
•  मध््यस््थ  

(शहर द्ारा उपलब्ध िराइएको)
•  उपभोतिा त्था श्रखमक संरक्षण खवभाि (Department of 

Consumer and Worker Protection, DCWP) अ्टाननी

्यसले के कभर िद्य्छ
मध््यस््थता खनम्नसँि सम््बखन्धत का्य्यस््थलका समस््याहरूका लाखि हो:

• भुतिान निररएको ज््याला
• न््ययूनतम पाररश्रखमक र ओभर्टाइम
• भुतिान िररएको सुरखक्षत र ख्बरामी ख्बदा
• ्बदला 

नेपाली | Nepali
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घरेलुकामदारहरूम मध््यस््थता का्य्यक्रम NYC उपभोतिा त्था श्रखमक संरक्षण खवभाि (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) र NYC प्रशासखनक 
परीक्षण र सुनवाई का्या्यल्य क्क्रएर्टभ कखन््ललक््ट ररजोल््युसनका लाखि सेन््टर ्बीचको सं्युति साझेदारी हो।

्यसले कसरी काम ि्छ्य
DCWP कम्यचारी सदस््यल ेकामदार र कम्यचारी सँि खनम्न कुराको 
अन्तवा्यता्य खलने्छन्:

• का्य्यस््थलका समस््याहरू पखहचान िनने;
• उनीहरूलाई उनीहरूको अखधकार र दाख्यत्वहरू ्बारे जानकारी  
   िराउन;े

• जानकारी र कािजातहरू सङ्कलन िनने; र
•  मध््यस््थता सही ्बा्टो हो क्क होइन भन् ेखनण्य्य िन्य मद्दत िनने।

मध््यस््थता स्वैख्छ्छक हुन््छ। कामदार र रोजिारदाता दवैु मध््यस््थता 
िन्य सहमत ्छन् भने NYC प्रशासखनक परीक्षण र सुनवाई का्या्यल्य 
सेन््टर फर क्क्रएर्टभ कखन््ललक््ट ररजोल््युसन (Center for Creative 
Conflict Resolution) ्बा्ट त्टस््थ मध््यस््थकता्य ल ेकामदार 
र रोजिारदातासँि समस््याहरू ्बुझ्न र स्बैका लाखि उखचत हुने 
सम्झझौतामा पुग्न काम िनने्छन्। DCWP का कम्यचारी सदस््य र  
कामदार वा रोजिारदाताका प्रखतखनखधहरूले पखन मध््यस््थतामा  
भाि खलन सक््छन्।

जहा ँ्यस्तो हुन््छ
सामान््यत्या, मध््यस््थता क्क्रएर्टभ कखन््ललक््ट ररजोल््युसन सेन््टर 
(Center for Creative Conflict Resolution), 66 जोन खस्रि्ट, 
11 औं तल्ला, न््ययू्योक्य , NY 10038 मा हुने्छ।

्यो क्कन  महत्तवपयूण्य ्छ
• ्यो नन:शुल्क छ।
• ्यो गोप््य हुन्तछ।
•  कुन ैपखन घरेलुकामदारहरूम अध््यागमन स्स््थनतलाई ध््यान नददई 

सहभागी हुन सक्छ।
•  ्यो छछटो संकल््प/समाधान को सा्थ अदालतको कार्बाही भन्दा 

कम सा्व्यजननक र न्वरोधी  ्छ।
•  मध््यस््थकता्यल ेप्रक्क्र्या ननष््पक्ष र उदे्श््य्पूर््य छ भन्ने सुननश्चित गद्यछ।
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