सामुदायिक बगच
ैँ ा सम्बन्धी नीयिहरू
1. तपाईंलाई वर्षै भरि काम गर्न बगच
ैँ ामा स्वागत छ। बाली िोप्ने मु ख्य मौसम (अप्रिल – अक्टोबिसम्म) मा प्रर्म्न कामहरू गिे ि
तपाईं आफ्र्ो जप्रमर्को ियोग गर्ुन हुर्े छ:
•

िोप्नका लाप्रग माटो तयाि गिे ि।

•

बाली िोपेि ि उमािे ि।

•

पाकेको बाली प्रटपेि।

•

फूल वा फल लागेको प्रवरूवा मु प्रर्को झाि गोडे ि।

•

भु इैँमा झर्ुन भन्दा पप्रहले र् आफूले िाख्न चाहे को बीउ जम्मा गिे ि।

2. तपाईंले बगच
ैँ ामा सप्रिय रूपमा काम र्गिे को बेला, आफ्र्ो बगच
ैँ ाको जप्रमर्लाई प्रर्म्न िकािले िे खदे ख गदै गर्ुन होस् :
•

फुल वा फल लागेको प्रवरूवा मु प्रर्को झाि गोडे ि।

•

िोग लागेि वा प्रकिा लागेि मिे का वा सुकेका बोट प्रबरुवाहरू उखेल्र्ु होस्।

•

ियोग र्आएकाका मौसम अर्ु सािका सामग्रीहरू जस्त गोलभे ड
ैँ ाको प्रवरूवा छोप्ने डोको, स-सर्ा खम्बा, काठ वा
धातुका जालीहरू, तथा काठहरूलाई िाम्रिी प्रमलाएि िाखे ि।

3. आफ्र्ो जप्रमर्सैँग जोप्रडएको बाटो ि छे कबािहरूको िे खदे ख गर्ुन तपाईंको प्रजम्मेवाि हो।
•

तपाईंको जप्रमर्सैँग जोप्रडएको बाटोलाई अरू माप्रर्सहरूले सप्रजल प्रहैँडडूल गर्न सक्ने गरि 2.5 दे खख 3 प्रफट
फिाप्रकलो ि सम्म िाख्र्ु होस्।

•

यप्रद तपाईंको जप्रमर्ले छे कबािहरूलाई छु न्छ भर्े सो विीपिीका बाटोहरूमा भएका ि छे कबािको बाप्रहिपप्रिको
पप्रर् झािपात उखेल्र्ु होस्।

•

आफ्र्ा चीजबीजहरू आफ्र्ो जप्रमर् प्रभत्र िाख्र्ु होस्।

•

प्रबरुवाहरूलाई आफ्र्ो जप्रमर्को प्रसमार्ा प्रभत्र िोप्नुहोस्।

4. पोटन ल्याण्ड प्रर्कुञ्ज तथा मर्ोिञ्जर् केन्द्रले फोहोि वा झािपात उठाउैँ दर्। तपाईंले आफ्र्ो जप्रमर्को झािपात ि
फोहिहरूको व्यवस्थापर्का आफ गर्ुन पछन ।
•

तपाईं झािपातहरूलाई आफ्र्ो जप्रमर् प्रभत्र कुहाएि मल बर्ाउर्, गाड् र् वा यसलाई घिको फोहि फाल्र्े भाैँ डोमा
फाल्र् सक्नुहुन्छ।

•

त्यस्ता फोहोि वस्तु हरूलाई बगच
ैँ ा प्रभत्र वा बाप्रहि कहीैँपप्रर् थु पािे ि र्िाख्र्ु होस्।

5. आफ्र्ो बगौ ैँचामामु साहरू तथा टोक्ने प्रकिाहरूलाई आफ्र्ो घि बर्ाउर् र्प्रदर्ु होस्।
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•

फोहिका थु िाहरू हटाउर्ु होस् ि कुहाएि मल बर्ाउर्े थु िोलाई प्रर्यप्रमत रूपमा पल्टाउर्ुहोस्।

•

बाली पाप्रकसकेपप्रछ बाली प्रटप्नुहोस् तथा घिको भान्साबाट प्रर्सक्ने फोहोि खार्े कुिा अलग्ग फाल्र्ु होस्।

•

लामखुिेलाई अण्डा पार्न र्प्रदर् 3 प्रदर् भन्दा बढी समय दे खख जमे को पार्ीलाई बगाउर्ु होस्।

6. जप्रवक बगच
ैँ ा हुर्ु आवश्यक छ।
•

जप्रवक मल, झाि मार्े वा प्रकिा मार्े और्षप्रधहरू मात्र ियोग गर्ुन होस्।

•

यप्रद आफूले ियोग गर्न चाहे को कुर् और्षप्रध वा वस्तु ियोग गर्े अर्ु मप्रत छ वा छर् भन्ने बािे तपाईंलाई थाहा र्भएमा,
जप्रवक वस्तु समीक्षा संस्थार्को वेबसाइट www.omri.org मा यस बािे खोजी गर्ुन होस् वा मास्टि गाडन र्िको हटलाइर्
503-655-8631 मा फोर् गर्ुनहोस्।

7. आफ्र्ो सामु दाप्रयक बगच
ैँ ामा वर्षन मा कखिमा पप्रर् 6 घण्टा काम गर्ुन होस् ि त्यसको प्रवविण िाख्र्ु होस्। जु र् 30 सम्ममा तीर्
घण्टा ि अक्टोबि 31 प्रभत्र 6 घण्टा पूिा काम गिे को हुर्ु पछन ।
•

तपाईंको काम गिे को समय रूपमा गणर्ा गरिर्े बगच
ैँ ामा गर्ुन पर्े कामहरूको सूचीका लाप्रग तपाईंको बगच
ैँ ाको
व्यवस्थापकलाई सम्पकन गर्ुन होस् वा िाय: सोप्रधएका िश्नहरू अथान त् FAQ पढ् र्ुहोस्।

•

यप्रद तपाईंले असक्षमता वा व्यखिगत परिखस्थप्रतको कािण आफ्र्ो सेवा गर्े घण्टा पूिा गर्न सक्नुभएर् भर्े , छूट पाउर्े
अर्ु िोध गर्न कमन चािीलाई सम्पकन गर्ुन होस्।

•

काम पूिा र्गर्े ि काम गिे को समयको प्रवविण र्िाख्ने अथवा लगाताि 2 वर्षन सम्म छु टको लाप्रग अर्ु िोध गर्े
मालीहरूलाई आिक्षण र्वीकिण गर्े अर्ु मप्रत प्रदइर्े छर् ि उर्ीहरूको जप्रमर् अरूलाई प्रदइर्े छ।

मालीको उत्तरदायित्व िथा नीयिको कािाान्विन
मालीहरू बगच
ैँ ाका र्ीप्रतहरूको पालर् गर्े कुिाका लाप्रग प्रजम्मेवाि हुन्छर्् । कमन चािी तथा स्वयंमसेवक बगच
ैँ ा
व्यवस्थापकहरूले वर्षै भरि जप्रमर्को अर्ु गमर् गर्ेछर्् । यप्रद कुर् मालीले बगच
ैँ ाका र्ीप्रतहरूको पालर् र्गिे को पाइएमा,
कमन चािीले उसलाई एउटा चेतावर्ी पठाउर्ेछ।
•

यप्रद कुर् बगच
ैँ ाको जप्रमर् िोप्ने मु ख्य मौसम (अप्रिल – अक्टोबि) मा बाैँ झो दे खखएमा, बगच
ैँ ाको कमन चािीले यसबािे
जप्रमर्को प्रजम्मेवािी प्रलएको व्यखिसैँग सोध्नेछ। जप्रमर्को प्रजम्मेवािी प्रलएको व्यखिले 2 हप्ता प्रभत्र यसको जवाफ
प्रदएि बागच
ैँ ाको काम सुरु गर्ुन पछन । यप्रद 2 हप्ता पप्रछ पप्रर् कुर् काम भएको पाइएर् भर्े , जप्रमर् अरूलाई प्रजम्मा
प्रदइर्े छ।

•

कुर् मालीले िोप्ने मौसमको समयमा तीर् पटक चेतावर्ी पाउैँ छ भर्े, उससैँग पिीक्षण अवप्रधमा जार्े प्रवकल्प बाैँ की
िहन्छ ि उसले आफ् जप्रमर् आफूसैँग िाख्नका लाप्रग बगच
ैँ ाको काम सम्बन्धी योजर्ा बर्ाउर् कमन चािीहरूसैँग प्रमले ि
काम गदन छ।

•

एक वर्षन प्रभत्र चािपटक चेतावर्ी पाउर्े मालीहरूको आिक्षण िद्द हुर्े छ ि जप्रमर् अरूलाई प्रजम्मा प्रदइर्ेछ।

•

मालीहरूले सामु दाप्रयक बगच
ैँ ा कायनिम संयोजकलाई अर्ु िोध गिे ि चेतावर्ी ि जप्रमर्को आिक्षण िद्द गर्े प्रर्णनयमा
पुर्प्रवनचाि गर्न अर्ु िोध गर्न सक्छर्् । उि पुर्प्रवनचाि सम्बन्धी अर्ु िोध सामु दाप्रयक बगच
ैँ ा कायनिम संयोजक,
पुर्प्रवनचािको अर्ु िोध गर्े व्यखिले काम गर्े बगच
ैँ ाको बगच
ैँ ा व्यवस्थापक, ि मालीक जातीय समू हको सदस्य भएको
ि/वा मालीक भार्षा बोल्र्े (सम्भव भएसम्म) अको एकजर्ा बगच
ैँ ा व्यवस्थापकद्वािा समीक्षा गरिर्े छ।
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उत्तिदायी ठहि र्गिाउर्े बयार्:
सामु दाप्रयक बगच
ैँ ाको लाप्रग छात्रवृप्रत्त सहयोग भुिार् गिे ि वा िाप्त गिे ि, सहभागीले कायनिमको र्ीप्रत तथा कायनप्रवप्रधहरूको
पालर् गर्न ि पाकन तथा मर्ोिञ्जर् प्रवभाग, सामु दाप्रयक बगच
ैँ ा कायनिम, पोटन ल्याण्ड सहि, जग्गाधर्ी ि यसका मोही, तथा
उर्ीहरूका अप्रधकृत, एजे न्ट, तथा कमन चािीहरूलाई सहभागी, सहभागीको सह-माली वा अन्य अप्रतप्रथहरूद्वािा बगच
ैँ ाको भोग
ि/वा ियोगको कािण जग्गा वा सम्पप्रत्तमा भएको कुर्पप्रर् क्षप्रत वा कुर्पप्रर् व्यखिको चोटपटक वा मृ त्युको कािणले वा सोको
फल स्वरूप उत्पन्न भएको सम्पू णन क्षप्रत, दाबी, माग, मु द्दा, ि कािबाहीबाट सुिक्षा िदार् गर्न , बचाउ गर्न , ि उत्तिदायी ठहि र्गर्न
सहमत भएको छ।

अपाङ्गता भएका अमे रिकीहरूको ऐर् (ADA) को कथर्:
सहि कायनिम, सेवा, तथा प्रियाकलापहरूमा समार् पहुैँ च िदार् गर्न , पोटन ल्याण्ड सहिले उप्रचत रूपमा र्ीप्रत तथा
कायनप्रवप्रधहरू परिमाजन र् गर्ेछ ि अपाङ्ग व्यखिहरूलाई सहायक सामाग्री तथा सेवाहरू िदार् गर्े छ। यस्तो कुर् पप्रर् अर्ु िोध
भएमा 503-823-1612 (TTY 503-823-6868) मा फोर् गिे ि सामु दाप्रयक बगच
ैँ ा कायनिमको कमन चािीलाई सम्पकन गर्ुन होस्।

गि-भे दभावको सूचर्ा:
पोटन ल्याण्ड प्रर्कुञ्ज तथा मर्ोिञ्जर् कायनिम तथा सेवाहरूले हाम्रो समु दायको सां स्कृप्रतक प्रवप्रवधता झल्काउैँ छर््। हामी धमन ,
जाप्रत, िङ्ग, प्रलङ्ग, िाप्ररिय मूल, यौर् झुकाउ, उमेि वा क्षमताका आधािमा भे दभाव गदै र्ौं।
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