
शरद तथा वशन्तमा सामुदायिक बैठकहरू: 

समरभिल भसभिको सामुदाभिक बैठकहरू सातविै वाडाहरूमा प्रते्यक बर्ष दुई पिक आिोभित हुन्छन् 

ताभक त्यहााँका बाभसन्दाहरूले भसिीका कमषचारीहरूबाि समुदािमा िैरहेका गभतभवभिहरुको िानकारी 

प्राप्त गनष सकून्। िी बैठकहरूमा तपााँईंले मेिर, स्थानीि नगर पररर्दका सदस्यहरू, एवं भसभिका प्रमुख 

अभिकारीहरुलाई िेि्नु हुनेछ। िहााँ बाभसन्दाहरूले आफ्नो भछमेकको बारेमा िानकारी प्राप्त गनष, भसभि-

व्यापी प्रगभतहरुबारे अद्यावभिक िानकारीहरु प्राप्त गनष, प्रश्नहरू सोध्न, र कसरी संलग्न हुने बारे िानकारी 

प्राप्त गनष सके्नछन्। तपााँईं कुन वाडामा बसु्नहुन्छ िने्न भनभित छैन? “मेरो समरभिल” उपकरणको साथ 

आफ्नो ठेगाना हेनुषहोस्। 

  

सबै बैठकहरू सााँझ ६:३० बिे सुरु हुन्छन्। बाभसन्दाहरू व्यक्तिगत रूपमा वा िुममा अनलाइनबाि 

उपक्तस्थत हुने िनी छनौि गनष सक्छन्। व्यक्तिगत रूपमा सामेल हुनेहरूका लाभग प्रते्यक बैठक सााँझ ६:०० 

बिे िेि –अभिवादन तथा खािाको साथमा शुरु हुन्छ। 

  

िभद तपााँईलाई से्पभनश, पोचुषभगि, हाइभििन के्रिोल, नेपाली, मन्डाररन, क्यान्टोभनि, वा अन्य िार्ाहरूमा 

अनुवादको आवश्यकता पछष  िने www.somervillema.gov/ContactSomerViva मा सम्पकष  गरेर वा 

समरभिल भसभि भित्रको ल्याण्डलाईनबाि ३११ वा अन्य फोनबाि (६१७)६६६-३३११ मा सम्पकष  गरेर अभिम 

अनुरोि गरेमा अनुवाद सेवा उपलब्ध छ। िभद तपााँइाँ अनलाइन वा व्यक्तिगत कुन रूपमा बैठकमा िाग 

भलने िोिना बनाउनु िएको छ कृपिा हामीलाई थाहा भदनुहोस्। 

  

कृपिा ध्यान भदनुहोस् भक अक्टोबर १८ को बैठक सबै वाडाहरूको लाभग हुनेछ र से्पभनश िार्ामा प्रसु्तत 

गररनेछ। 

  

अशिता िएका व्यक्तिहरूलाई प्रिावकारी सञ्चार (िसै्त भस.ए.आर.िी. ए.एस.एल.), वैकक्तिक ढााँचामा 

भलक्तखत सामिीहरू, वा समरभिल भसभिका कािषक्रमहरू, गभतभवभिहरू र बैठकहरूमा पहुाँचका लाभग 

नीभत र प्रभक्रिाहरूमा उभचत पररमािषनको लाभग थप सहािता र सेवाहरू चाभहन्छ िने कृपिा एभडि िन 

पामोरोईलाई (६१७)६२५-६६०० x२०५९ वा apomeroy@somervillema.gov मा सम्पकष  गनुषहोस्।  
  

समि तायिका: 

सोमबार, अक्टोबर ३ – वडा नं. ५ 

केनेडी यबद्यािि क्याफेटेररिा (५ चेरर स्ट्रिट) 

समावेश के्षत्रहरु: मगुन स्क्वािर, उत्तरपूवी बि स्क्वािर, सेडर र िोवेि रिीट के्षत्रहरू, नथथवेर 

पोटथर स्क्वािर, र अन्य। 

िुम माफष त िोभडनुहोस्। 
ID: 891 5556 3614 

सुरक्षा संकेत: 483694 

 
  

मंगिबार, अक्टोबर ११ – वडा नं. ३ 

समरयिि माध्यायमक यबद्यािि – हाईल्याण्डर फोरम (८१ हाईल्याण्ड एयिनु्य) 

समावेश के्षत्रहरु: नथथ िुयनिन स्क्वािर, प्रसे्पक्ट यहि, स्ट्रंग यहि, सेन्टर यहि, तथा अन्य। 

िुम माफष त िोभडनुहोस्। 
ID: 876 2358 0826 

http://www.somervillema.gov/ContactSomerViva
mailto:apomeroy@somervillema.gov
https://us06web.zoom.us/j/89155563614?pwd=eFN6KzF5N1kraUcyNHQxOWFvOXhXdz09
https://us06web.zoom.us/j/87625380826?pwd=N0hBdnZHWkN4UVRpOVpDK0ZOTVRqUT09


सुरक्षा संकेत: 756444 

 
  

बुधबार, अक्टोबर १२ – वडा नं. ४ 

हेिी यबद्यािि क्याफेटेररिा (५ यमचाम स्ट्रिट) 

समावेश के्षत्रहरु: यवण्टर यहि, टेन यहि, तथा अन्य। 

िुम माफष त िोभडनुहोस्। 
ID: 874 4516 9883 

सुरक्षा संकेत: 021210 

 
  

सोमबार, अक्टोबर १७ - वडा नं. ६ 

समरयिि कमु्ययनटी बायिष्ट चचथ (३१ किेज एयिनु्य) 

समावेश के्षत्रहरु: िेिर डेभिस स्क्वािर के्षत्र तथा अन्य। 

िुम माफष त िोभडनुहोस्। 
ID: 813 5545 3025 

सुरक्षा संकेत: 649877 

 
  

मंगिबार, अक्टोबर १८ - सबै वडाहरुको बैठक, स्पायनस िाषामा 

पुवी समरयिि सामुदायिक यबद्यािि क्याफेटेररिा (५० क्रस स्ट्रिट) 

िुम माफष त िोभडनुहोस्। 
ID: 893 3802 7715 

सुरक्षा संकेत: 012358 

 
  

बुधबार, अक्टोबर १९ - वडा नं. १ 

पुवी समरयिि सामुदायिक यबद्यािि क्याफेटेररिा (५० क्रस स्ट्रिट) 

समावेश के्षत्रहरु: पूवी समरयिि, यवधानसिा स्क्वािर, र अन्य। 

िुम माफष त िोभडनुहोस्। 
ID: 874 3765 3195 

सुरक्षा संकेत: 368611 

 
 
  

मंगिबार, अक्टोबर २४ - वडा नं. २ 

अजेस्ट्जजिानो यबद्यािि क्याफेटेररिा (२९० वायशंगटन स्ट्रिट) 

समावेश के्षत्र: दभक्षण िुभनिन स्क्वािर, पेरी तथा भलंकन पाकष  भछमेक, बीकन स्ट्ि ीि के्षत्र, र अभिक। 

िुम माफष त िोभडनुहोस्। 
ID: 830 4842 8788 

सुरक्षा संकेत: 305070 

 

https://us06web.zoom.us/j/87445169883?pwd=MjdYTTJJZG9BL1JTcDh3b1A1WWlXdz09
https://us06web.zoom.us/j/81355453025?pwd=ZmpnR2MrR3RvMkMyazNvbkdYYUU0dz09
https://us06web.zoom.us/j/89338027715?pwd=UmJNRTNHcDdraWJJTkZXRk9ZS09mUT09
https://us06web.zoom.us/j/87437653195?pwd=K2p6cFo5QVpXdXhtSFBRSi93ejArUT09
https://us06web.zoom.us/j/83048428788?pwd=MDBNdW02WFNDdU51YzhHZjVqTkxIQT09


  

यबयहबार, अक्टोबर २७ - वडा नं. ७ 

वेर समरयिि नेबरहुड यबद्यािि क्याफेटेररिा (१७७ पाउडर हाउस बुिेिाडथ) 

समावेश के्षत्र: पयिम समरयिि, यटि स्क्वािर, तथा अन्य। 

िुम माफष त िोभडनुहोस्। 
ID: 825 8305 3034 

सुरक्षा संकेत: 648133 

 
 

https://us06web.zoom.us/j/82583053034?pwd=KzRURGlaZWFIdEJHeG9mbVBydlFlZz09

