सामद
ु ायिक उद्िान दर्ाा फाराम
कृपया रजिष्ट्रेशन फारामको सबै खण्डहरू भननुहोस्। उद्यानका लाजि प्लट आरजित िनु हक त्याि पत्र (वेभर) मा
हस्तािर िननुपर्ु र उद्यान सम्बन्धी जनर्देजशकामा सहमत हुनैपर्ु। फाराम भररसके पजर्, कपया भरे को फारामलाई भनक्तानी
सजहत (यदर्द चेकबाट भनक्तानी हुुँर्दर्
ै भने) जनम्न ठे िानामा पठाउननहोस्:
City of Beaverton
Community Gardens
PO Box 4755
Beaverton OR 97076
यदर्द कन नै पजन प्रश्नहरू र्न् भने कपया जसटी अफ जबभटुन कम्यनजनटी िाडेन प्रोग्राम (City of Beaverton Community
Garden Program) को 503-526-2665 मा फोन िरे र वा gardenmail@BeavertonOregon.gov मा इमेल
पठाएर सम्पकु िननुहोस्।

सम्पकु िानकारी
नाम:
ठे िाना:
शहर:

राज्य:

फोन:

वैकजपपक फोन:

जिप:

इमेल:

उद्यानका लाजि प्लटको चयन
नोट: तपाईंले एउटा मात्र प्लट आरजित िनु सक्ननहुन्र्

कपया कन नै एक चयन िननुहोस्
___ मेरो हालको प्लटलाई नवीकरण िनु चाहन्र्न
___ म जनजित प्लट अननरोध िर्न ु # ______________ (उर्दाहरण C-R20)
___ एउटा नयाुँ प्लट आरजित िनु चाहन्र्न
यदर्द नयाुँ प्लट आरजित िर्दै हुननहुन्र् भने कपया आफू लाई ठीक लाग्ने उद्यानको स्थान र प्लटको प्रकारमा जचन्ह
लिाउननहोस्। यदर्द तपाईंको कन नै प्राथजमकता र्ैन भने कपया खाली र्ोड्ननहोस्।
(क्रमशः)

स्थान:
___ सामनर्दाजयक के न्र उद्यान (Community Center Gardens) (5औं र Hall)
___ के नेडी उद्यान (Kennedy Gardens) (103औं र Kennedy)
___ वेपच-सेन्टीजनअल उद्यान (Welch-Centennial Gardens) (10औं र Erickson)
प्लटको प्रकार:
___ 20’ X 20’ को प्लट ($50)
___ 4’ X 8’ को उठे को जबस्तरा आकारको प्लट – सामनर्दाजयक के न्र र वेपच मात्र ($15)
उद्यानको नक्सा www.BeavertonOregon.gov/gardens मा उपलब्ध र्

भनक्तानी
भनक्तानी क्रेजडट काडु वा चेकबाट िनु सदकनेर्।
क्रेजडट काडुबाट भनक्तानी िनु, कपया कायाुलय खनपला रहने समयमा कायाुलयलाई 503-526-2665 मा फोन िननुहोस्।
चेकबाट भनक्तानी िनु, “City of Beaverton” को नाममा चेक लेखी तलको ठे िानामा पठाउननहोस्:
City of Beaverton
Community Gardens
PO Box 4755
Beaverton OR 97076

उद्यान सम्बन्धी जनर्देजशका
____ मैले जबभटुन सामनर्दाजयक उद्यान सम्बन्धी जनर्देजशका (Beaverton Community Garden Guidelines) पढेको
र बनझेको र्न र यसको पालना निर्दाु मैले पैसा पजन दफताु नपाइकन तत्काल आफ्नो प्लट िनमाउन सक्ने हुुँर्दा
जनर्देजशकाहरूको पालना िनु म सहमत र्न ।

उद्यानसम्बन्धी हकदाबीको अधित्याग
म १८ बर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको व्यक्ति हुँ र शारीररक रुपमा स्वस्थ्य छु एवं आफ्ना शारीररक सीमाहरुका बारे मा अवगत छु भन्ने
ननवेदन गदष छु । सन्त मत्ती लुथेरन नगर्ाष घर (St. Matthew Lutheran Church ) को स्वानमत्व तथा नवएभर्ष न शहर भाडावाल रहे को
केनेडी सामूदानिक उद्यान (Kennedy Community Garden ) नामक सम्पनत्तमा बगैचा प्रिोर्नका हे तु छु ट्टाइएको खाली स्थानमा
चालू ऋतुकालका दौरान भोगचलन गनष अनुमनत नदनु हन अनुरोध गदष छु । िसका अलावा, वेल्च सतबानर्षकी सामूदानिक बगैचा वा
सामूदानिक केन्द्र उद्यान (Welch Centennial Community Gardens or Community Center Gardens ) मा छु ट्टाइएको
खाली स्थानमा समेत भोगचलन गने अनुमनत प्रदान गनुष हन अनुरोध गदष छु । वागवानीका हकमा शारीररक थकान, भू -भाग, सुिषसुँग
प्रत्यक्ष हनुपने तापक्रम, परागकण लगाितका एलर्ी पै दा गने वस्तु हरु, कीरा तथा मुसा र्ातका नवनभन्न र्नावर हरुको र्ोक्तखम वा
िाक्तिक उपकरणहरु चलाइरहे का व्यक्तिस�ू ख रहनुपने वा रासािननक पदाथषहरु प्रिोग गदाष हनसक्ने र्ोक्तखम तथा उल्लेक्तखत
बाहे कका तत्सम्बक्तित अन्म र्ोक्तखमका वारे मा म अवगत छु र उि र्ोक्तखमहरु उठाउन सक्छु भन्ने अनुरोध गदष छु ।
उल्लेक्तखत र्ोक्तखमका बारे मा पू णष अवगत रहदै , उि शहर र सेन्ट म्याथ्यु लुथरन चचषको सम्पनत्त भोगचलन गनष अनुमनत नदएवापत म
स्विं, मेरा उत्तरानधकारी, मेरो अनधकृत वारे सनामाप्राप्त व्यक्ति वा सम्भानवत वारे सले म स्विं वा मेरो अनुमनतमा प्रवेश गने व्यक्तिका
कारण र सामूदानिक उद्यानको सम्पनत्त भोगचलन गदाष कुनै प्र् रकारको शारीररक चोर्पर्क वा मेरो सम्पनत्तमा कुनै प्रकारको क्षनत हन
पु गे बापत उि शहर तथा सेन्ट म्याथ्यु लुथरन चचष तथा उनीहरुका एर्ेन्ट र कमषचारी समेतका नवरुद्ध गनष सनकने पररपुरणको दाबी
र्स्ता कुनै पनन वा सबै प्रकारको हकदावी वा कानुनी कािषवाही वा मुद्धा दािर नगने -नगराउने कुरा स्वीकार गदे हकदावी अनधत्याग
गरे को छु ।

(Printed Name):

माली हकदावी अधित्याग गनन तयार रहेको

(Signature):

(Date):

बगैंचाको स्याहार
१. सामद
ु ायिक बगैंचा भनेको सार्वजयनक स्थान हो। िसैले िसलाई बर्वददन भरि नै, जाडो
िाममा समेत, सफा सघ्
ु घि बनाई िाख्नु पदव छ। सबै बगैंचेले आफ्नो बगैंचामा काम
गरििहे को दे खिने अपेक्षा गरिन्छ, जसले मौसम अनस
ु ाि बसन्त ऋतक
ु ो गोडमेल ि
बबरुर्ा दे खििोस ् । िसैगिी ग्रिष्म, शिद ि जाडो ऋतु अनस
ु ािको बालीनाली, सिसफाई ि
गोडमेल दे खििोस ् ।
२. बगैंचाको उत्पादन व्िक्ततगत उपभोग र्ा दान ददनको लाग्रग हो, कुनै ब्िापारिक
प्रिोजनको लाग्रग है न ि िो कानुन सम्मत हुनु पदव छ । सागसब्झी, जडीबुटी, फूल, साना
फलफूल, बोट बबरुर्ा घिमा उपभोगको लाग्रग र्ा उपहािको लाग्रग उपिुतत हुन्छ ।
ठूल्ठूला संिचनाहरू, रूिहरू र्ा गैि-बबरूर्ा र्स्तुहरूको अनुमयत ददइँदैन।
३. काठ र्ा फलामको अस्थािी बाि लगाउन पाईन्छ, ति त्िसले अरुको मागव ि ठाउँ
छे तन,सामुदायिक जग्गा, यछमेकीकोको प्लट ममच्न हुंदैन। यछमेकीकोको दहत बािे
बबचाि गने गनह
ुव ो। । बाि िा बाली लगाउँ दा अरुलाई छे ककन्छ कक भन्ने बािे बबचाि
पुर्िाउनुहोस ् । प्लट िाली हुने बबक्त्तकै िस्ता सबै कुिा यनकालीददनुहोस ्।
४. अग्िावयनक बगैँचालाई प्रोत्साहन गरिन्छ । हबबवसाइड ि/र्ा पेक्स्टसाइडहरूको प्रिोग
यनर्ेग्रित छ , जबसम्म यतनलाई अग्िावयनक म्िाटे रििल रिभ्िु
इक्न्स्टच्िुट(ओएमआिआइ)को उत्पादन सूचीमा सूचीकृत गरिएको हुँदैन।
प्राकृयतक बगैंचाको व्िबस्था बािे को पुक्स्तका ि सहिोग यनशुल्क उपलब्ि छ, थप
जानकािीको लाग्रग सामुदायिक बगैंचा कािवक्रमलाई
gardenmail@BeavertonOregon.gov मा र्ा 503-526-2665 मा सम्पकव िाख्नु होला ।
५. आफ्नो प्लटको तिािीको हिे क अर्स्थाको िचवको लाग्रग बगैंचे आफै क्जम्मेर्ाि हुन्छ।

जसमा झािपात उिेल्ने, िनजोत गने, ि ड्िाङ ि मभत्र दहँ ड्ने बाटो बनाउने, संगैको
प्लट संग छुट्टि
् ाउने काम पदव छ । मसदट अकफसले सामुदायिक बगैंचामा आएि प्लटको
सीमानामा र्ा सार्वजयनक क्षेत्रमा घाँस कादट ददने, समि समिमा सबै कुिा हे रिददने
गदै न । बाटोमा कुनै बबरुर्ा उम्रेको र्ा झुलेको हुनु हुँदैन । मसदट अकफसले बगैंचाको
लाग्रग आर्श्िक स्थान ददने, पानी, पानी छने ट्िुब जस्तो सािन, कम्पोस्ट (बर्वमा एक
पटक) ददने गदव छ । ि त्िहाँ िहे को फोहिको थुप्रो हटाउने सेर्ा प्रदान गदव छ ।
६. प्रत्िेक बगैंचे आफ्नो बगैंचाको उत्पादनको लाग्रग क्जम्मेर्ाि हुन्छ। अन-साइट
कम्पोक्जदटङ् (िाने कुिाको रि-साईक्तलङ गिे को मल) को लाग्रग प्रोत्सादहत गरिन्छ, ति
त्िो सामुदायिक बगैंचामा उत्पाददत कम्पोक्जटे र्ल(कम्पोक्जट गनव सककने) कुिा मा
मात्र सीममत हुनुपछव । बगैंचामा गार्ेज र्ा फोहि फाल्ने सेर्ा उपलब्ि छै न । आफ्नो
प्लटमा फोहोि ि िदि कुिाको व्िर्स्था गनुव होला ि फाल्नको लाग्रग त्िसलाई आफ्नो
घिमा लानु होला । बगैंचाको फोहि फाल्नको लाग्रग मध्ि ग्रिष्म दे खि शिद ऋतुको
उत्पादन घि मभत्र हुल्ने समि सम्मको अर्ग्रिमा िोल-काटव (तीन पाङ्िे) उपलव्ि हुन्छ
। िस्ता तीन पाङ्िे कृपिा बगैंचाको फाल्तु कुिा फाल्नको लाग्रग (फ्लाक्स्टक ि फोहि
फाल्नको लाग्रग है न) ि सामुदायिक बगैंचाको उत्पादनको लाग्रग मात्र प्रिोग गनुव होला ।
७. पानी हाल्दािेरि बगैंचे बगैंचामा उपक्स्थत हुनप
व ोला ि
ु छव । यछमेककको बबचाि गनुह

आफ्नै प्लटमा मात्र पानी लगाउनु होला। अरुको प्लटमा, बाटोमा पानी जम्न नददनु
होला । जदहले सककन्छ मल्चको प्रिोग गिे ि, हातले पानी ददएि सम्भर् भएसम्म
बबहान १० बजे अगाडड र्ा बेलुकक ६ बजे पयछ पानी ददएि पानी बचाउनु होला ।
बगैंचामा पानी अप्रप्रल १ तारिि दे खि शुरु भई अतटोर्ि ३१ मा बन्द हुन्छ ।

८. प्लटहरु हस्तान्तिण हुँदैनन ् । बगैंचेहरु आँफैले अकफस संगको आ-आफ्नो ठे गाना ि
फोन नम्बि अध्िार्ग्रिक गनवको लाग्रग क्जम्मेर्ाि हुने छन ् । कुनै कािणर्स आफ्नो
स्थान छोड्नुपने भएमा सामुदायिक बगैंचा

कािवक्रमलाईgardenmail@BeavertonOregon.gov मा र्ा 503-526-2665 मा सम्पकव
िाख्नु होला ।
९. २०१३ सालको सेप्टे म्बि १ तारिि दे खि मसदटको स्र्ाममत्र् भएको र्ा मलजमा ददईएको
सम्पक्त्तमा एर्म ् मसदटले प्रािोजन गिे को कुनै स्थान र्ा कािवक्रममा सुयतवको प्रिोग
यनर्ेि गरिएको छ। सबैको सुिक्षक्षत, स्र्स््ि ि स्र्ागतिोग्ि र्ातार्िणको लाग्रग सबै
बबभटव न सामुदायिक बगैंचाहरुमा सुयतवको प्रिोग यनर्ेि गरिएको छ ।
१०. बगैंचेहरुले कािवक्रम यनदे मशकाको पालना गने अपेक्षा गरिन्छ। बगैंचाका
व्िर्स्थापकहरु ि कमवचािीहरुले बर्व ददन भरि नै प्लटको यनिममत यनरिक्षण गनेछन ् ।
कुनै बगैंचेले यनिमको पालना नगिे को पाईएको िण्डमा त्िस्ता कािण सदहत
उनीहरूलाई यनक्श्चत समिार्ग्रि मभत्र त्िसको समािानाथव पत्र ददईनेछ। कुनै बगैंचेले
िस्तो पत्र बर्वमा ३ पटक पािो भने उसले प्लट िाली गिी ददनु पदव छ। त्िस्तो प्लट
अन्ि कसैलाई ददइनेछ ि दताव शल्
ु क जफत गरिनेछ ।

