घरको मम� त स��ी धोखाह�का बारे मा सावधान �न िन� कु रामा सतक� गराउँ छ न्
क�� ा�रह�का बारे मा अनुस�ान गनु�होस् | व�रप�रको पसलमा बुझ्नुहोस् | िल�खत करार गनु�होस् | दबावमा नआउनुहोस्
चेतावनीका स�ेतह� – िन� कुराह� गन� तथा िन�खाले क�� ा�र वा िबक्रेताबाट बच्नुहोस्ः
•

मम�त काय�ह� प्र�ाव गद� तपाईंको ढोका ढकढकाउने वा तपाईंलाई फोन कल गन�।

•

तपाईंलाई मम�त काय�ह� तु��ै गनु�पछ� भ�े।

•

तपाईंलाई भ्रममा पान�का लािग एकदमै िछटो-िछटो कुरा गन� र तु��ै करारमा ह�ा�र गन� दबाव िदने।

•

तपाईंको िछमेकमा काम ग�ररहे को र अक� कामबाट अित�र� सामग्रीह� बचेको कुरा तपाईंलाई भ�े।

•

तपाईंले अ� मािनसह�लाई उनीह�को िसफा�रस गरे मा तर तपाईंले आजै ख�रद गनु�भएको ख�मा मात्र छु टप्रा�
मू� प्र�ाव गन�।

•

तपाईंलाई सोचे भ�ा राम्रो �ने केही कुराह� भ�े। यो सोचेभ�ा राम्रो �ने, यो प�ै पिन ��ै �ने!

•

स्थािपत स्थानीय �वसाय नभएको तर “म�त” गन�का लािग अ� कतैबाट यो �ेत्रमा आएको।

आफूलाई य�ा धोखाह�बाट सुरि�त गन�का लािगः
•

NYC, Nassau, Suffolk, Putnam, Rockland, Westchester का इजाजतपत्र प्रा� नभएका क�� ा�रह�लाई
काममा नलगाउनुहोस् – यी भनेका इजाजतपत्र आव�क ग�रएका रा�का �ेत्रह� �न्। इजाजतपत्र प्रा� नभएका
क�� ा�रह� ती �ेत्रह�मा गैर-कानु नी �पमा काम ग�ररहे का �न्छन्।

•

स�भ�ह� नभएका वा स�भ� ह�मािथ प�ँ च गन� नसिकने क�� ा�रह�लाई काममा नलगाउनुहोस्।

•

िल�खत करारको कुनै आव�कता नभएको कुरा बताउने क�� ा�रह�लाई काममा नलगाउनु होस्। कानुनअनुसार,
$500 वा सोभ�ा बढी रकमका सबै करारह� िल�खत �पमा ग�रएको �नुपछ� तर स-साना प�रयोजनाह�का लािग
पिन िल�खत करार प्रा� गनु� राम्रो उपाय �न्छ।

•

पो� बाकस ठे गाना वा सेल फोन न�र मात्र भएका क�� ा�रह�लाई काममा नलगाउनुहोस्।

•

बीमाको प्रमाण नदे खाउने क�� ा�रह�लाई काममा नलगाउनुहोस्।

•

तपाईंलाई भवनका आव�क अनु मितपत्रह� प्रा� गन� का लािग अनुरोध गन� क�� ा�रह�लाई काममा नलगाउनुहोस्।
यी �वहारह�ले उ� क�� ा�रसँग इजाजतपत्र नभएको वा खराब ट� ् याक रे कड� भएको र यसकारण स्थानीय भवनको
िनरी�कसँग सम्झौता गन� अिन�ु क भएको भ�े �न सक्छ।

•

उ� क�� ा�रले सबै आव�क अनुमितपत्रह� प्रा� गरे को कुरा आफ्नो स्थानीय भवन िवभागसँग प्रमािणत गनु�होस्।

•

काम सु� गनु� अगावै सामग्रीह� ख�रद गन�का लािग पैसा मा�े क�� ा�रह�बाट सावधान रहनुहोस्। िव�सनीय, स्थािपत
क�� ा�रह�ले क्रेिडटमा सामग्रीह� ख�रद गन� सक्छन्।

•

काम सु� गनु� अगावै अिग्रम �पमा नगद भु�ानी वा पूरै भु�ानी मा�े क�� ा�रह�लाई काममा नलगाउनुहोस्। ब�,
काम पूरा न�न्जे ल प्रार��क नगद भु�ानी र पिछ बढाइएको भु�ानी प्रदान गन� िहसाबले भु�ानी तािलकामा सहमित
जनाउने क�� ा�र खो��होस्।

•

तपाईंले अ��म अवस्था िनरी�ण नग�न्जेल, सबै पूरा ग�रएको काय� �ीकृत नग�न्जेल र सबै आव�क िनरी�ण र
अिधभोगका प्रमाणपत्रह� तपाईंलाई डे िलभर नग�न्जेल सधै ँ अ��म भु�ानी रोकेर राख्नुहोस्।

तपाईंको घरको मम�त गन� क�� ा�र खो�का लािग यो जाँ चसूची पालना गनु�होस्
क�� ा�रको जाँचपडताल गनु�होस्ः
उनीह� कित समयदे �ख �वसायमा छन्
सोध्नुहोस्

लागत, सामग्री र िविधह� तुलना गनु�होस्
िन� कुराह� भएको िल�खत करार माग
गनु�होस्ः

स�भ�ह� मा�ुहोस्

ग�रने कामको िव�ृत िववरण

स�भ�ह� जाँच गनु�होस्!

वा�वमै प्रयोग ग�रने सामग्रीह� र
ितनीह�को गुण�र

अनलाइन संसाधनह� खो��होस्
उनीह�ले आफ्नो कामको �ारे�ी वा
वारे�ी िदन्छन् वा िदँ दैन भनी सोध्नुहोस्
उनीह�को िन� अवस्था सुिनि�त गनु�होस्ः
इजाजतपत्र प्रा� भएको
अनुब� भएको
बीमाकृत भएको
िन� कुराह� दे खाउन भ�ुहोस्:
बीमा पोिलसी वा बीमाको प्रमाणपत्र
अनुमानह� प्रा� गनु�होस्ः
क�ीमा दु ई वटा अनुमान प्रा� गनु�होस्

काम सु� गन� िमित र काम पूरा �ने
अनुमािनत िमित
मू�
भु�ानीका प्रब�ह�
िव� शु�ह� (लागूयो� भएमा)
तपाईंले करार ह�ा�र गनु�अिघः
करार आफै पढ्नुहोस् (तपाईंलाई पढेर
सुनाउने िबक्रेताको भर नपनु�होस्)
तपाईंले करारमा भएका सबै कुराह�
बुझेको सुिनि�त गनु�होस्

िन� अवस्था भएको करारमा ह�ा�र
नगनु�होस्ः
जानकारी छु टे को वा खाली पृ�ह�
भएको
तपाईंले नबु�े
तपाईंले क�� ा�रसँग छलफल
गनु�भएकोभ�ा िभ� भएको
िन� कुराह�का प्रितिलिपह� राख्नुहोस्ः
तपाईंले ह�ा�र गनु�भएको करार
अ� सबै ह�ा�र ग�रएका कागजातह�
काम वा सामग्रीह�को �ारे�ी वा
वारे�ी
प�रयोजना पू रा भएपिछः
काम सही त�रकाले ग�रएको छ भनी
सुिनि�त गन�का लािग िनरी�ण गनु�होस्
तपाईंको स�ुि�मा काम पूरा न�न्जेल
अ��म भु�ानी नगनु�होस् वा काम पूरा
भएको प्रमाणपत्रमा ह�ा�र नगनु�होस्

धेरैजसो क�नीह�ले िनःशु� िनरी�ण र िल�खत अनुमानह� प्रदान गछ� न् - कुनै क�� ा�र छनोट गनु�अिघ दु ई वा तीन
वटा प्रा� गनु�होस्। �ू नतम मू� नै सधै ँ उ�ृ� सम्झौता �ँ दैन। तपाईंको घरको लािग कुन-कुन सामग्री र िविधह� उ�ृ�
�न्छन् भ�े बारे मा छलफल गन�का लािग िभ�-िभ� क�नीह��ारा सुझाव ग�रएका लागत, सामग्री र िविधह� तुलना
गनु�होस्।
तपाईं धोखाबाट पीिडत �नुभएको छ भने
तपाईंलाई आफू धोखाबाट पीिडत भएको लाग्छ भने तु��ै वकीललाई स�क� गनु�होस्। िबक्रीह� र� गन� र कानुनी
दाबीह� अनुसरण गन�का लािग समय सीमाह� �न्छन्।
िव�ीय सेवा िवभाग, तपाईंको िज�ा अिधव�ा वा �ायािधव�ाको काया� लयमा स�क� गनु�होस्।
तपाईंलाई गृह सुधार क�� ा�रसँग सम�ा भएमा र आफै सुल्झाउन नसकेमा, तपाईं www.dos.ny.gov मा गएर
अनलाइनमाफ�त वा (800) 697-1220 मा फोन गरे र �ूयोक� रा� िवभागमा उजुरी दायर गन� स�ु�न्छ।
आफ्ना पोिलसी वा दाबीह�का बारे मा रहे का िविश� प्र�ह�का जवाफह� पाउनका लािग आफ्नो बीमा क�नी, एजे�
वा ब्रोकरलाई स�क� गनु�होस्।
तपाईंलाई थप म�तको आव�कता भएमा, �ूयोक� रा� िव�ीय से वा िवभागलाई (800) 342-3736 मा सोमबारदे �ख
शुक्रबारस� िबहान 9 बजे दे�ख र िदउँ सो 4:30 बजेस� फोन गनु�होस्।
ब�िकङ तथा बीमास��ी सम�ाह�सिहत प्रकोपस��ी प्र�ह�का लािग, DFS प्रकोप हटलाइनमा सातै िदन चौिबसै
घ�ा यस न�रमा फोन गनु�होस्ः (800) 339-1759

