
 

 

          

सूचना प्याकेट  

Miscela, Assembly Row 
485 Foley Street, Somerville 

(भाडासम्बन्धी अपाटटमेन्टहरू) 

 

मेयर Joseph A. Curtatone र फेडरल ररयल्टी इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (Federal 

Realty Investment Trust) ले आय- प्रतिबन्न्धि भाडासम्बन्धी लटरी घोषणा 
गनट पाउँदा खुसी छन।् 

यो प्याकेटमा Somerville को समावेशी क्षेत्रको अध्यादेशमाफट ि Miscela मा प्रस्िाव गररएका आय-प्रतिबन्न्धि भाडासम्बन्धी 
अपाटटमेन्टहरूका लागग आवेदन प्रक्रिया बारे ववशेष जानकारी पदटछन।् रणनीतिक योजना िथा सामुदातयक ववकास कायाटलय (OSPCD) 

को हाउन्जङ डडभभजन र Miscela ले िपाईंलाई यो सूचना पढ्न र आवेदन पेश गनट तनमन्त्रणा गदटछ। कृपया यो समग्र प्रक्रियाको 
अवधिभर उपयोगी मागगदर्गक हुने भएकाले तपाईंलाई भाडामा अपार्गमेन्र् नददिँदासम्म यस प्याकेर्मा पर्गनुहोस।्  पदहलो अपार्गमेन्र्हरू 

जनवरी 2022 मा ग्रहण गनगका लाधग तयार गररन ेछ।  

 

आवेदनहरू सेप्रे्म्बर 29,  2021 मा ददउिँसोको 2:00 बजेसम्ममा (पोस्र्माकग  गररनुहुिँदैन) पेर् गररएको हुनुपर्ग।   

 

आवेदनहरूलाई ननम्न तररकाले पेर् गनग सक्रकन्र्: 

 

 अनलाइन आवेदनलाई पूरा गरी यहािँ पेर् गनुगहोस:् https://form.jotform.com/210403447754048 
                                                                                   

SEB हाउजजङ      ननम्नमा अवजस्ित Somerville ड्रप बक्स 

सम्बन्िमा: Miscela       वा  मोन्ताजी अपार्गमेन्र्हरूको ललजजङ 

कायागलय  

257 Hillside Ave     449 Canal St, Somerville 

Needham, MA 02494     सोमबारदेखर् आइतबारसम्म बबहान 8 बजेदेखर् 

राती 10 बजेसम्म  

 वा       मोन्ताजी ड्रप बक्समा  र्ोडडएका आवेदनहरूलाई 

अजन्तम लमनतसम्म समीक्षा गररने रै्न 

Scan/Email: info@sebhousing.com     वा  फ्याक्स: 617-782-4500 

 

आय-प्रतिबन्न्धि इकाइसम्बन्धी जानकारीका लागग (617) 782-6900 मा कल गनुटहोस।्  पहहलो जानकारी सत्र 

https://youtu.be/Sf3lsNw16go मा YouTube माफट ि अगस्ट 30, 2021 मा साँझ 6:00 बजे आयोजना गररन ेछ र दोस्रो 
जानकारी सत्र https://youtu.be/KeE07gJyv_M(वा YouTube मा SEB हाउन्जङ मात्र खोज्नुहोस,् यो लाइभ रेकडड टङपतछ 

https://form.jotform.com/210403447754048
https://youtu.be/Sf3lsNw16go
https://youtu.be/KeE07gJyv_M
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पतन उपलब्ध हुने छ) मा YouTube र कन्फेरेन्स कल माफट ि सेप्टेम्बर 7, , 2021 मा साँझ 6:00 बजे आयोजना गररन ेछ। 
(425) 436-6200. कोड: 862627. 

 

TTY का लागग 711 डायल गनुटहोस।् SEB हाउन्जङ, LLC द्वारा भसजटना गररएको जानकारी प्याकेट 
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सामान्य वववरण तिा भाडाहरू 
 

Miscela Somerville को सम्मेलन केन्र मा रहेको 485 Foley Street मा अवन्स्थि 500 इकाइ भाडासम्बन्धी अपाटटमेन्ट 

कम्प्लेक्स हो।  क्षेत्र मध्यक आम्दानी (AMI) को 50% वा सोभन्दा कम आम्दानी भएका पररवारहरूलाई यीमध्ये 16 वटा 
अपाटटमेन्टहरू भाडामा हदइने र र 80% वा सोभन्दा रर AMI आम्दानी भएका पररवारहरूलाई 15 वटा भभन्न अपाटटमेन्टहरू भाडामा 
हदइने छ।  यो पररयोजना 2016 अध्यादेश प्रभावकारी भएपतछ अन-लाइनमा आउँदा, Miscela ले वेभर प्राप्ि गर्यो जसकारण जम्मा 
31 वहन योग्य इकाइहरू छन ् (र उच्च सङ्ख्या छैनन)् भन्ने कुरा ध्यानमा रा्नुहोस।् प्रिीक्षा सूचीहरू तनम्न पषृ्ठहरूमा हदइएको 
ववस्ििृ वववरण अनुसार अक्टोबर 19, 2021 मा आयोन्जि गररएको लोटरीद्वारा स्थापना गररन ेछ।  तनवासीहरूसँग स्टेनलेस न्स्टल 

GE उपकरण, क्वार्टटज काउण्टरटप, आधुतनक अन्न्िम प्याकेजहरू, इन-इकाइ वासर िथा ड्रायर र तनम्न सुववधाहरूलाई सेवा पुर्याउने 

सम्पन्ति हुने छन।् स्काइ लाउन्ज, पुलमा खुला एयर टेरस र गिभलङ स्टेशनहरू, न्जम, न्स्पन रूम र दईुवटा लाउन्जहरू।  सबै 
इकाइहरू घरपालुवा जनावर अनुकूल र 100% धुम्रपान- रहहि हुन्छन।्  50% र 80% AMI इकाइमा मा कुनै पाक्रकग ङ स्िल पदैनन ्

तर $75/मदहनाको कम दरमा पाक्रकग ङ स्िलहरू भाडामा ददन सक्रकन्र्।   
 

इकाइको 
प्रकार 

अर्क्तता-
पहुिँचयोग्य 

(DA) र 

श्रवणर्जक्त 

कमजोर भएको 
(HI) 

न्यूनतम कूल 

वावषगक 

आम्दानी 

न्यूनतम 

घरायसी आकार  

अनुमाननत आकार 

(पररवतगन गनुग पने 
ववषय) 

बािरूमहरूको 
सङ्ख्या 

इकाइ 

सङ्ख्या 

मालसक भाडा 
(उपयोधगताहरू 

वा पाक्रकग ङ 

समावेर् रै्नन)् 

सोह्र (16) 50% AMI अपार्गमेन्र्हरू 

स्रु्डडयो 1 DA+HI $28,200* 1 482-580 sq. ft.  1 3 
$1,002-

$1,021 

1 BR 1 DA+HI $30,192* 1 581-1,098 sq. ft.  1 9 
$1,034-

$1,054 

2BR N/A $36,420* 2 1,119-1,205 sq. ft.  2 3 
$1,223-

$1,245 

4BR N/A $46,704* 4 1,570 sq. ft.  2 1 $1,528 

 

पन्र (15) 80% AMI अपार्गमेन्र्हरू 

स्रु्डडयो N/A $47,001 1 453-540 sq. ft.  1 2 
$1,336-

$1,355 

1 BR N/A $47,001 1 594-701 sq. ft.  1 7 
$ 1,394-$ 

1,414 

2BR 1 DA+HI $53,701 2 829-1,318 sq. ft.  1-2.5 5 
$1,656-

$1,678 

3BR N/A $60,401 3 1,287 sq. ft.  2 1 
$ 1,879-$ 

1,905 

भाडावालहरू भाडाको पूरा रकम प्रतयेक मदहना भुक्तान गनगको लाधग जजम्मेवार हुन्र्न।्  भाडाहरू हरेक आवेदकको आम्दानीमा 
आिाररत हुिँदैन (तिनीहरूसँग खण्ड 8 को वा सोसँग समान भौचर नहँुदासम्म )।  भाडावालहरू आफ्ना सबै ग्यास, ववद्युि, पानी र ढल 

भुक्िान गनटका लागग न्जम्मेवार छन।्  भाडामा कुनै पाक्रकग ङ स्िाल समावेर् हुिँदैन र प्रतयेक स्िल $75/मदहनाको घर्ाइएको दरको 



 

 5 

 

 

लाधग उपलब्ि हुन्र्। भाडाहरू वावषटक रूपमा HUD घर कायटिमद्वारा सेट गररन्छ र वावषटक आधारमा पररविटन हुन्छ। भाडाहरू 

इकाइ अवजस्ित (काठ फे्रम वा र्ावर) भवनको आिारमा लभन्न-लभन्न हुन्र्। 
 

**कृपया देर्ाइएको न्यूनतम 80% AMI चयन गररएको इकाइमा भएको सुतने कोठाका सङ्ख्याहरू बराबरको घरपररवारको 
आकारमा आिाररत हुन्र् भन्ने कुरा ध्यानमा रा्नुहोस।्। तपाईंको पररवारको सदस्यहरू तपाईंको चयन गररएको इकाइ(हरू) मा 
भएको सुतने कोठाहरू भन्दा िेरै हुनुहुन्र् भने, कृपया ननम्न अधिकतम कूल वावषगक आम्दानी सीमाहरूको ताललका हेनुगहोस ्– 80% 

AMI इकाइहरूका लाधग न्यूनतम आम्दानी भनेको तपाईंको पररवारको आकारको लाधग अधिकतम 50% AMI हो। उदाहरणका 
लाधग, स्रु्डडयो 80% AMI का लाधग योग्य दईु-व्यजक्तको पररवारको न्यूनतम आम्दानी सीमा $51,200 हुने छ।   

 

 

न्यूनतम कुल वावषगक आम्दानी 
इकाइको 
प्रकार 

मातनसहरूको 
न्यनूिम सङ्ख्या 

50% AMI मा 
इकाइहरूका 
सेटको लागग 

80% AMI मा 
इकाइहरूका सेटको 

लागग 

स्रु्डडयो 1 $ 28,200  $ 47,001 

1 BR 1 $ 30,192  $ 44,701 

2 BR 2 $ 36,240  $ 53,701 

3 BR 3 इकाइ छैन  $ 60,401 

4 BR 4 $ 46,704  इकाइ छैन 

 

Miscela ले जािी, रङ, रान्ष्ट्रय मूल, धमट, अपाङ्खगिा, उमेर, वंश, बालबाभलका, पाररवाररक न्स्थति, वंशाणुगिसम्बन्धी जानकारी, 
वैवाहहक अवस्था, सावटजतनक सहायिा ववगध, धमट, भलङ्खग, यौन झुकाव, लैङ्खगगक पहहचान, सैतनक/सैन्य न्स्थति वा कानूनद्वारा तनषेध 

गररएको कुनै अन्य आधारसँग आधाररिमा आवेदकहरूको छनोट गदाट भेदभाव गदैनन।्  अपाङ्खगिा भएका व्यन्क्िहरूलाई आवासको 
उपयोग गनट र आनन्द भलनको लागग समान अवसर हदन उक्ि सुववधा वा पररमाजटनहरू आवश्यक हुन सक्दा, अपाङ्खगिा भएका 
व्यन्क्िहरू तनयम, नीति, अभ्यास वा सेवाहरूमा उगचि सुववधा अनुरोध गनट वा आवासमा उगचि पररमाजटन अनुरोध गनटका लागग 

हकदार हुनुहुन्छ। 
 

अधिकतम कूल वावषगक आम्दानी सीमाहरू 

िपाईंको घरपररवारमा 
भएका मातनसहरूको सं् या 

50 % AMI 

मा इकाइहरूका सेटको लागग 

इकाइहरूका सेटको लागग  

80% AMI 

1 $ 47,000 $ 47,001-$ 70,750 

2 $ 53,700 $ 53,701-$ 80,850 

3 $ 60,400 $ 60,401-$ 90,950 

4 $ 67,100 $ 67,101-$ 101,050 

5 $ 72,500 $ 72,501-$ 109,150 

6 $ 77,850 $ 77,851-$ 117,250  

7 $ 83,250 $ 83,251-$ 125,350 

8 $ 88,600 $ 88,601-$ 133,400 



 

 6 

 

 

प्रश्न: ननयुक्त गररएका अपार्गमेन्र्हरू कनत समयको लाधग यस कायगिमको दहस्सा रहने छ? 

उतिर: आवासमा स्थानान्िरणपतछ, भाडावालहरूले वावषटक रूपमा आय प्रमाणणि गनुट हुने छ र पररवारको कूल वावषटक आय आफ्नो 
पररवारको आकारको लागग तयतिबेलाको लागूयोग्य आम्दानीको सीमा 140% भन्दा बढी नभएसम्म 50% वा 80% 

आम्दानीलाई योग्य मातनन्छ (थप वववरणका लागग वावषटक योग्यिा र भाडा समीक्षा हेनुटहोस)्।  घरेलु आम्दानी सीमाहरू 

HUD द्वारा वावषटक रूपमा अद्यावगधक गररन्छ। HUD HOME को भाडामा ववृि वा उपयोगगिा भतिा कम भयो भने, 

भाडामा ववृि हुने छ। कृपया प्रारन्म्भक भाडाहरू 2021 HUD HOME भाडाहरूसँग आधाररि हुन्छन ्भन्ने कुराबारे सचिे 

रहनुहोस।् हरेक वषट समरको अवगधमा HUD द्वारा भाडाहरू अद्यावगधक गररन्छ र पूवाटनुमातनि पुन: प्रमाणीकरणहरूलाई 

पुन: प्रमाणीकरण िथा भलज नवीकरण गने समयमा तनभटर रहेर 2021 वा 2022 HUD HOME (घर) भाडाका रकमहरू  

प्रयोग गनट सक्नुहुन्छ। 
 

प्रश्न: 50% र 80% इकाइको बीचमा के लभन्नता छ? 

उतिर: इकाइ क्रफतनशहरू सबै बजार-दर इकाइहरूको रूपमा समाप्ि छन।्  भभन्निा भनेको आम्दानीको योग्यिा मानदण्ड मात्र हो। 
50% मा सेट गररएको AMI इकाइहरूमा  पररणाम स्वरूप कम न्यूनिम र अगधकिम आम्दानी सीमाहरू हुन्छ, भाडा दरहरू 

कम छन।्  80% मा सेट गररएको AMI इकाइहरूमा पररणाम स्वरूप कम न्यूनिम र अगधकिम आम्दानी सीमाहरू र इतयाहद 

छन,् तिनीहरूमा भाडाका दरहरू बढी छ।  
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 योग्यताका आवश्यकताहरू 
 

 

प्रश्न: Miscela मा 50% र 80% अपार्गमेन्र्हरूका लाधग आवेदन ददन को योग्य छ? 
 

उतिर: 50% वा 80% इकाइको लागग योग्य ठहररन, घरपररवारहरूले तनम्न मानदण्ड पूरा गनुट पदटछ: 

1. यस खण्डमा (र अतघल्लो पषृ्ठमा रहेको िाभलकाहरूमा) हाइलाइट गरे जस्ि ैप्याराभमटरहरू भभत्र योग्य 

ठहररन उहाँहरूसँग आम्दानी वा सम्पन्तिहरू हुनुपछट।   
2. घरपररवारहरूसँग कम्िीमा एउटा व्यन्क्िको लागग प्रति सुतने कोठा हुनुपछट*।  (उदाहरण एक-व्यन्क्िको 
पररवारले 2BR इकाइका आवेदन हदन सक्दैनन।् 
3. घरपररवारहरूसँग कूल सम्पन्तिहरूमा $250,000 भन्दा धेरै हुन हँुदैन ( अवकाश, कलेज र स्वास््य बचि 

खािा सम्पन्तिहरूप्रति सीमाहरू गणना हँुदैन; यद्यवप, अवकाश खािाहरूबाट आजटन गररएको ब्याज 

आम्दानीको रूपमा गणना हुन्छ)।    

4. घरपररवारहरूले कायटिम प्रमाणीकरणमा घरहरूको स्वाभमतव भलन सक्दैनन ् (तयसैले पररवारका 
सदस्यले हालैमा घरहरूको स्वाभमतव वा कामका दस्िावेज वा घर ऋणमा भलएमा , यसलाई आम्दानी 
प्रमाणीकरण र स्थानान्िर हुनुपूवट बबिी गररनु पदटछ)।    

5. एकसाथ आवेदन हदने असम्बन्न्धि र अवववाहहि पररवार सदस्यहरूले उहाँहरू कायटिम प्रमाणीकरणको 
समयमा हालै सँगसँगै बसोबास गनुहुन्छ भनी प्रमाणीकरण प्रदान गनुट पने हुन्छ।  सँगै बस्ने इतिहास 

नभएका अवववाहहि संलग्न पररवारहरू योग्य हँुदैनन।् 
6. पररवारका सबै प्रमुखहरू पूणटकालीन ववद्याथी (PhDहरू सहहि) हुन सक्दैनन।्  उनीहरू पूणटकालीन 

ववद्याथी नभएका र हालै सँगै बसेका र  Miscela मा बस्ने कोही व्यन्क्िहरूसहहि घरको सह-प्रमुख भएमा 
मात्र घरको प्रमुखको रहेको पूणटकालीन ववद्याथी  मात्र योग्य हुन्छन।्    
 

*पररवार सदस्यहरूभन्दा धेरै सुतने कोठाहरू भएको इकाइहरूका लागग गचक्रकतसा आवश्यकिाहरू 

कागजािीकरण गनुटभएको पररवारहरू उक्ि इकाइका लागग योग्य हुन सक्नुहुन्छ। आवश्यकिाको 
प्रमाणीकरणलाई आम्दानी प्रमाणीकरणको समयमा प्रस्िुि गनुट पदटछ। 
 

पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को लागग Somerville हाउन्जङ अगधकारी (SHA) प्रिीक्षा सूची र/वा 
केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा भएका पररवाहरू, हाल Somerville को तनवासी भएका पररवाहरू र 

Somerville मा पूणटकालीन समयको लागग काम गने पररवारहरूलाई इकाइहरूका लागग छनोट गनट हदइने र 

(“पूणटकालीन ररर” लाई कन्म्िमा पतन हप्िाको 32 घण्टाको माध्यमानको रूपमा पररभावषि गररन्छ, पषृ्ठ 

10 मा स्थानीय प्राथभमकिा।  हेनुटहोस)्।  साथै, केही इकाइहरू अशक्ििा-पहँुचयोग्य हुने छन।्  सबै 
पररवारहरूले अशक्ििा-पहँुचयोग्य इकाइहरूका लागग आवेदन हदन सक्नुहुन्छ िर पहँुचयोग्य इकाइको 
कागजािीकरण गररएको आवश्यकिा भएको पररवारले मु्य प्राथभमकिा पाउनु हुने छ।  अशक्ििा 
पहँुचयोग्य इकाइको आवश्यकिा अनुसार प्राथभमकिा बारेमा प्रश्नहरूका लागग, कृपया “अशक्ििा-
पहँुचयोग्य इकाइसम्बन्धी जनाकारी” हेनुटहोस।् 

 

 

प्रश्न: आम्दानी योग्यताका आवश्यकताहरू के-के हुन?् 
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उतिर: पषृ्ठ 3 मा भएको अगधकिम आम्दानी िाभलका र पषृ्ठ 3 मा भएको न्यूनिम आम्दानी िाभलकाले 

िाभलकाले Miscela मा आम्दानी प्रनतबजन्ित  सबै इकाइहरूका सािसािै प्रतयेक इकाइ प्रकार र पररवार 

आकारको लाधग आम्दानी योग्यताका आवश्यकताहरूको ववश्लेषणलाई देर्ाउिँर्। हदइएको आम्दानी 
स्िरमा वहन योग्य हुनका लागग भाडाहरू स्थावपि गररएको हुनाले भाडासम्बन्धी आवेदनहरू अपयाटप्ि 

आम्दानीका लागग भाडामा हदने कायाटलयद्वारा अस्वीकार गररँदैन। 50% AMI वा सोभन्दा कम आम्दानी 
भएका पररवारहरूको लागग उपलब्ध भएको अपाटटमेन्टहरूको लागग, पररवारहरूसँग भाडा र 

उपयोगगिाहरूको खचट बेहोनटका लागग पयाटप्ि आम्दानी छ भनी सुतनन्श्चि गनटको न्यूनिम आम्दानी 
स्थापना गररएको छ। आवश्यक भाडाको आम्दानी अनुपाि भनेको 50% हो (जस्ि,ै आवेदकको माभसक 

आम्दानी माभसक भाडाको लगभग 2 गुणा हुनुपदटछ)। न्यूनिम आम्दानी आवश्यकिाहरू मोबाइल हाउन्जङ 

अनुदान (जस्ि ै खण्ड 8, MRVP, VASH आहद) भएका आवेदकहरूको लागग छुट हुन्छ। कृपया थप 

वववरणहरूका लागग चरणबि प्रक्रियामा “भाडामा हदने कायाटलयको समीक्षा” हेनुटहोस।् र्ण्ड 8 को भौचर 

भएको पररवार आफ्नो भौचरको मूल्यको बारे अस्पष्र् हुनुहुन्र् भने, उहािँहरूले आफ्नो जारी गने हाउजजङ 

अधिकारीलाई सम्पकग  गनुगपर्ग। 
 

प्रश्न: म आवेदन ददनको लाधग Somerville को र्हरको ननवासी हुनुपर्ग? 
 

उतिर: पदैन। मागथ उन्ल्लणखि आम्दानीका मागटदशटनहरू पूरा गने सबै पररवाहरूले आम्दानी-प्रतिबन्न्धि अपाटटमेन्टको 
लागग आवेदन हदन सक्नुहुन्छ।  प्राथभमकिाका आवश्यकिाहरू पूरा गने र हालको प्रमाणीकरण  प्रदान गने 

आवेदकहरूलाई प्रिीक्षा सूचीहरूमा उनीहरूको उच्च स्थान भएको कारण 50% र 80% AMI अपाटटमेन्टहरू भाडामा 
हदनका लागग अवसर हदइने छ।  प्राथभमकिाहरूको बारेमा थप जानकारीका लागग, कृपया पषृ्ठ 10 मा जानुहोस।् 

 

प्रश्न: के मैले दवुै 50% र 80% AMI अपार्गमेन्र्को लाधग आवेदन ददन सक्रु्? 
 

उतिर: होइन, पररवारहरु ५०% एएमआई इकाई वा ८०% एएमआई एकाईको लागी मात्र योग्य हुन सक्छन ्। यदि 

कुनै पररवारको आय ५०% एएमआई भन्िा कम छ भने उनीहरु ८०% एएमआई इकाईको लागी पनन योग्य 

हुने छैनन ्भल ैउनीहरु संग व्यवस्थापन कम्पनीको न्यूनतम आय मापिण्ड पूरा गनन आयमा घाटा भई 

प्राप्त हुने भाउचर वा आर्थनक सहायता वा अन्य सम्पत्तत पयानप्त मात्रामा छ । 
 
 

प्रश्न: पररवारको आम्दानी कसरी ननिागरण गररन्र्? 
 

उतिर: पररवारको आम्दानी भनेको उनीहरूको हालको आम्दानी र सम्पजततहरूमा आिाररत रहेर आगामी 12 मदहनामा 
(आवेदनको भमतिदेणख सुरु गने र 12 महहनामा प्रोजेक्ट गने) भभत्र पररवारको सबै घरका सदस्यहरूले प्राप्ि गनुटभएको 
जम्मा अनुमातनि रकमको कूल रकम हो।   सम्भव भएसम्म आम्दानीको सही अनुमान प्रदान गने प्रयासमा, लटरी 
एजेन्टले भावी आम्दानी अनुमानहरूको लागग आधार प्रदान गनट ऐतिहाभसक आम्दानीको डाटा पतन समीक्षा गनुट हुने 

छ।  िपाईंले आगामी 12 महहना (अनुमातनि विृहरू वा बोनसहरू लगायि) मा प्रप्ि गनुटहुन्छ भनी पूवाटनुमान 

गनुटभएको कुनै पतन पैसालाई आम्दानीको रूपमा गणना गररन े छ र पतछल्लो 3 महहनामा प्राप्ि गनुटभएको 
पैसाहरूलाई भावी आम्दानी प्रोजेक्ट गनटको लगग ववश्लेषण गररन े छ।  यसमा सामान्जक सुरक्षा, संभरण, बाल 

सहायिा, ओभरटाइम भुक्िान, बोनसहरू, बेरोजगारी, ववच्छेद भुक्िान, आंभशक समयको रोजगारी, पररपक्व 

बोन्डहरू, अदालिी व्यवस्थापनमा प्राप्ि गनुट पने पैसाहरू र बैंक खािाहरू र अन्य सम्पन्तिहरूमा भएको वास्िववक 

वा आरोवपि ब्याज र लाभांशहरू पदटछन ्िर यतिमा मात्र सीभमि हँुदैन।  आम्दानीका सबै स्रोिहरू 18 वषटभन्दा कम 
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उमेरका पररवारका सदस्यहरूका लागग र आगिि िथा आफ्नो ववद्यालयबाट पूणटकालीन ववद्याथी न्स्थतिको 
प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने पूणटकालीन ववद्याथीहरूको लागग $480/वषट भन्दा बढी कुनै पतन आम्दानी रोजगारबाट 

कमाएको आम्दानीको अपवादका साथमा गणना गररन्छ (िर यो पाररवाररक आम्दातनको गणनाबाट छुट प्राप्ि 

गरेिापतन तयस्िा सबै आम्दानी अझै पतन कागजािीकरण गनुट पदटछ भन्ने कुरा ध्यानमा रा्नुहोस)्।    
 

सबै आवेदकहरूले अन्यथा सहायिा गने काजािहरू प्रमाणीि नहँुदासम्म गि 12 महहनाभर प्राप्ि गररएको कुनै पतन 

पैसाहरू प्राप्ि गनट जारी रा्नु हुने छ भनी मातनने छ।  गि वषटभरमा प्राप्ि गररएको कुन पैसालाई उनीहरूको गगन्िी 
गररएको आम्दानीको रूपमा गणना गनुट पछट  वा पदैन भनी तनधाटरण गने कुरा पररवारको हािमा हँुदैन।  तयसकारण, 

सबै पैसाहरूलाई आवेदनमा सूचीवि गनुट पदटछ र पररवारको योग्यिा तनधाटरण गने कायटमा हुने यी पैसाहरूको 
समावेशन आम्दानी-प्रतिबन्न्धि हाउन्जङ तनदेभशकाहरूमा आधाररि रहने छ। साथै, छुहिएको भएमा आवेदकले 

पूणटरूपमा कायाटन्न्वि छुिै सम्झौिाको प्रतिभलवप र दवु ैपक्ष छुिै ठेगानामा बस्छन ्भनी प्रमाणणि गदै उनीहरूले भलज/ 

शपथ-पत्र प्रदान नगदाटसम्म कानुनी रूपमा वववाहहि जोडीहरूलाई पररवारको हहस्सा मातनने छ ।    



 

 10 

 

 

सम्पजततका सीमाहरू 

 

पररवारका सबै सदस्यहरूको जम्मा सम्पजतत $250,000 भन्दा बढी नहुन सक्र् र यसमा अवकार् र्ाताका सािै 

कलेज तिा स्वास््य बचत योजनाहरू समावेर् हुिँदैनन।्   
 

आम्दानी प्रमाणीकरणको भागको रूपमा सम्पजततहरू 
 

सम्पन्तिहरूद्वारा तनभमटि आम्दानीलाई आम्दानी सीमािफट  गणना गररन्छ।  सम्पन्तिहरू जम्मा $5,000 वा 
सोभन्दा बढी भएमा, सम्पन्तिहरूबाट आजटन गररएको उच्चिम वास्िववक आम्दानी वा सबै सम्पन्तिको 0.06% 

आम्दानीमा अभभयोग लागेमा, आयको रूपमा गणना गररन ेछ।  अन्यथा, $5,000 अन्िगटिका सम्पन्तिहरूका लागग, 

आजटन गररएको वास्िववक आम्दानी मात्र गणना गररन्छ। पररवारका सम्पन्तिहरूलाई आवेदनको समयमा गणना 
गररन्छ। सम्पन्तिहरूमा नगद, बचिमा रहेको रकम र चाल ूखािा, डडन्जटल मुरा, नगद एपहरू (भेन्मो, PayPal, 

Cash App आहद), स्टकको नेटको नगद मूल्य, बोण्डहरू र पुँजी लगानीहरू पनट सक्छन ् र यतिमा मात्र सीभमि 

हँुदैनन।्  सम्पन्ति सीमािफट  अवकाश खािाहरूलाई गणना नगररँदा, 70% पूणट खािामा कायटिम गणना गररन ेर 

उक्ि रकमबाट 0.06% आम्दानीमा अभभयोग लाग्न ेभएकाले अवकाश खािाको पूणट मानलाई ररपोटट गररनुपछट।   
  

उदाहरण:  एक पररवारको बचि खािामा $10,000 छ जसले 1% आजटन गछट  र अवकाश खािामा $100,000 छ जुन 

सक्रिय रूपमा प्रयोग गररँदैन।  कायटिमले अवकाश खािा ($70,000) को 70% मात्र गणना गने छ।  

  

सम्पन्तिको सीमामा उनीहरूको जम्मा सम्पन्ति: $10,000 (अवकाश खािाहरूलाई सम्पन्तिको सीमािफट  गणना 
गररँदैन) 

अभभयोग लगाइएको आम्दानीमा उनीहरूको जम्मा आम्दानी: $10,000 + $70,000 = $80,000 

सम्पन्तिहरूबाट वास्िववक आम्दानी:               $100 +      $0         =  $100 (A)                           

0.06% मा अभभयोग लगाइएको आम्दानी:                   $80,000 को 0.06% = $48.00 (B) 

  

यस पररवारका लागग, कायटिममा सम्पन्तिहरूबाट (A)वास्िववक आम्दानी वा सम्पन्तिहरूबाट (B) अभभयोग 

लगाइएको आम्दानीभन्दा धेरै लाग्न ेभएकाले अन्य सबै आम्दानीका स्रोिहरू (रोजगार, सामान्जक सुरक्षा, संभरण, 

इतयाहद।) बाट उनीहरूले प्राप्ि गने  उनीहरूको आम्दानीमा $100थवपने छ 

 

प्रश्न: मैले मेरो 401k वा अवकार् कोषबार् पैसा क्रिताग गनग नसकेमा, मैले मेरा सम्पजततहरूको 
सूची बनाउिँदा यसलाई समावेर् गनुगपर्ग? 

 

उतिर: पछट।  कृपया अवकाश खािाहरूलाई $250,000 सम्पन्ति सीमािफट  गणना गररँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा 
रा्नुहोस ्यद्यवप िपाईंले अझै पतन आम्दानी प्रमाणीकरणको भागको रूपमा आवेदनमा िपाईंका हालका 
सबै अवकाश कोषहरूको पूणट मूल्य समावेश गनुटपछट।  आम्दानी प्रमाणीकरणमा सबै सम्पन्तिहरूबाट 

आजटन गररएको ब्याज आम्दानी पदटछ।  यो िपाईंको हालको अवकाश खािाको जम्मा मूल्यबाट 30% 

कटौिी गररएको कारणले भएको हो र बाँकी 70% लाई हालको नगद मूल्य मातनन्छ, जसलाई तयसपतछ 

हालको पासबुकको 0.06% को दरले गुणान गररन्छ। पररणाम रकमलाई आम्दानी योग्यिाका उद्देश्यहरूका 
लागग उक्ि रकमबाट अभभयोग लगाइएको ब्याज आम्दानीको रूपमा गणना गररन ेछ। 
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प्रश्न: म मेरो आफ्नै आम्दानी वा िेडडर् इनतहासमा आिाररत ललजका योग्य हुन नसकेमा, म 

मेरो ललजमा सह-हस्ताक्षरकताग हुन सक्रु्? 

 

उतिर: सक्नुहुन्न। अपाटटमेन्टमा बस्ने मातनसहरूले मात्र भलज हस्िाक्षर गनट सक्छन।्  आवेदन हदने पररवारहरूले 

आफै आम्दानीका योग्यिाहरू पूरा गनुटपछट।  पररवारभन्दा बाहहरको कोही व्यन्क्ि भाडा भुक्िान गनटमा 
मद्दि गनट गइरहनुभएको छ भने, भुक्िान गनुटपने रकमलाई कायटिम आवेदनमा आम्दानीको िाभलकामा 
''सामतयक भुक्िानीहरू'' को रूपमा सूचीबि गररनुपछट।  यी भुक्िानीहरूलाई आवेदन हदने पररवारको 
आम्दानीको रूपमा गणना गररन ेछ।   

प्रश्न: के पूणगकालीन ववद्यािीले 50% वा 80% AMI इकाइका लाधग आवेदन ददन सक्नुहुन्र्? 

 

उतिर: पररवारका सबै प्रमुख व्यन्क्िहरू पूणटकालीन ववद्याथीहरू हुन र लटरीका लागग योग्य हुन सक्दैनन।्  
तयसैले पररवारको एक व्यन्क्ि पूणटकालीन ववद्याथी हुनुहुन्छ भने उनीहरू अयोग्य हुन्छन।्  दईु व्यन्क्िको 
पररवारमा दईु जना पूणटकालीन ववद्याथीहरू भएमा, उनीहरू अयोग्य हुन्छन।्  पररवारको मु्य व्यन्क्ि 

भएको पूणटकालीन ववद्याथी पूणटकालीन ववद्याथी नभएको कोही व्यन्क्िको पररवारको सह-प्रमुख व्यन्क्ि 

हुनुहुन्छ भने उहाँ आय-प्रतिबन्न्धि इकाइका लागग मात्र योग्य हुनुहुन्छ।  आंभशक समयका ववद्याथीहरूमा 
कुनै प्रतिबन्धहरू हँुदैनन।्  पूणटकालीन ववद्याथीको न्स्थतिमा PhDs पदटछ र ववद्यालयको रन्जस्ट्रारको 
कायाटलयद्वारा पररभावषि गररन्छ।  पररवारको प्रमुख भन्नाले इकाइ प्रयोग गने अको व्यन्क्िको करहरूमा 
आगििको रूपमा सूचीबि नभएको कुनै पतन 18 वषटभन्दा बहढ उमेरको तनवासीलाई बुणझन्छ। ववद्याथीको 
न्स्थतिको प्रमाणीकरण प्रमाणीकरण आवेदनमा पेश गनुटपछट। 

 

प्रश्न: मैले हाल घरको स्वालमतव प्राप्त गरेमा, मैले 50% वा 80% AMI इकाइको लाधग आवेदन 

ददन सक्रु्? 

 

उतिर: हाल घरको स्वाभमतव प्राप्ि गने आवेदकहरू लटरीको लागग आवेदन हदन योग्य छन ् िर कायटिम 

प्रमाणीकरणको समयमा पररवारको कुनै पतन सदस्यले घरको स्वाभमतव प्राप्ि गनट वा कारोबार वा 
गधिोबन्धकमा आफ्नो नाम रा्न पाउँदैनन।्  यहद घर कायटिम प्रमाणीकरणमा बबिी गररएको छैन भने 

(वा यहद घर सम्बन्ध ववच्छेद/ववच्छेद सम्झौिाको भाग हो र सम्बन्ध ववच्छेदलाई समापन गररएको छैन 

भने), पररवार अयोग्य हुने छन ्र आम्दानी-प्रतिबन्न्धि अपाटटमेन्ट भलज गनट सक्षम हुने छैनन।्    
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पररवार आकारको आवश्यकता 
 

 

प्रश्न: पररवारको आकार उपयुक्तको कसरी ननिागरण गररएको हुन्र्? 

 

उतिर:  कायटिमलाई एउटा व्यन्क्िको लागग प्रति सुतने कोठाको आवश्यक पछट। 
 

 उदाहरणको लागग 1 व्यन्क्िको पररवारले 2BR वा 3BR इकाइको उपयुक्ि हुन सक्दैन।  िथा 2 व्यन्क्िको 
पररवारले 3BR इकाइको उपयुक्ि हुन सक्दैन। 

 

"पररवार" भन्नाले भलजमा नाम देखा पने सबै व्यन्क्िहरू र आफ्नो प्राथभमक तनवासको रूपमा आवास 

इकाइलाई िहण गनट चाहने सबै व्यन्क्िहरूलाई पतन जनाउँछ।  छुहिएको भएपतन आवेदकले पूणटरूपमा 
कायाटन्न्वि छुहिने सम्झौिाको प्रतिभलवप र दवु ैपक्ष छुिै ठेगानामा बस्छन ्भनी प्रमाणणि गदै उनीहरूले 

भलज/ शपथ-पत्र प्रदान नगदाटसम्म कानुनी रूपमा वववाहहि जोडीहरूलाई पररवारको हहस्सा मातनने छ।  
पररवारको प्रमुखसँग अदालिद्वारा कागजािीकरण गररएको भौतिक संरक्षण वा एक वषटमा 180 हदनको 
लागग अभभभावकतव भएमा मात्र, नाबालकहरू/आगििहरूलाई पररवारको भाग मातनने छ।   
 

प्रश्न: के पररवारको सदस्यले हालैमा गभगवती भएको नजजन्मएको बच्चालाई हाम्रो पररवारको 
आकारतिग  आम्दानीको योग्यता प्रयोजनहरूको गणना गर्गन?् 

 

उतिर: लटरी (अक्टुबर 19 , 2021 मा आयोन्जि) को समयमा नजन्न्मएको बच्चा िसे्रो त्रैमाभसकमा हुनुहुन्छ भने 

मात्र पररवारले उहाँलाई पररवार सदस्यको रूपमा गगन्िी गनट सक्नुहुन्छ (नजन्न्मएको बच्चाको जन्न्मने 

मति जनवरी 18 , 2022 वा सोभन्दा अतघ हुनुपछट)।  पररवारहरूले लटरीको आवेदनको साथमा गभाटवस्थाको 
प्रमाण पेश गनट आवश्यक हँुदैन िर लटरी पतछ प्रमाणीकरण आवेदनको साथमा गभाटवस्थाको प्रमाण र सिट 
पेश गनुटपने छ। 

 

प्रश्न: यदद म हालैमा सम्बन्ि ववच्रे्द/ववभाजनबार् गुजिरहेको रु् वा ववच्रे्द/ववभाजन हुन 

योजना बनाइरहेको रु् भने, के मैले अझै पनन आवेदन ददन सक्रु्? 

 

उतिर: गैर-घरमाभलकहरूका लागग, छुहिएको भएपतन आवेदकले पूणटरूपमा कायाटन्न्वि छुिै सम्झौिाको प्रतिभलवप 

र दवुै पक्ष छुिै ठेगानामा बस्छन ्भनी प्रमाणणि गदै उनीहरूले भलज/शपथ-पत्र प्रदान नगदाटसम्म कानुनी 
रूपमा वववाहहि जोडीहरूलाई पररवारको हहस्सा मातनने छ भन्ने कुरा याद गनुटहोस।्   कायगिम आवेदनले 

िपाईंलाई िपाईंले प्रदान गनट आवश्यक हुने कागजािको माध्यमबाट मागटदशटन गने छ।   
 

सम्बन्ध ववच्छेद गने वा तछहिने बारे सोच्न मात्र सुरु गनुटभएको छ र कुनै कानूनी कदमहरू चाभलएको छैन 

भने, िपाईंले पररवारको एकल प्रमुखको रूपमा आवेदन हदन सक्नुहुन्छ र िपाईंको आवेदनलाई िपाईंको 
हालको जीवनसाथी िपाईंसँग आम्दानी-प्रतिबन्न्धि अपाटटमेन्टमा सनुट हुने छ वा छैन भन्ने कुरा अनुसार 

समीक्षा गररन ेछ।   
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सम्बन्ि ववच्रे्दको अवस्िाबार् गुजिरहनुभएको घर माललकहरूका लाधग,घर बबिी भएको हुनुपछट  र िपाईं 

स्थानान्िरण हुनु भन्दा अगाडड सम्बन्ध ववच्छेदको अन्न्िम तनणटय भलइएको हुनुपदटछ (िपाईं कामबाट 

बाहहरीएको रूपमा)।    
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प्रािलमक जानकारी 
 

 

प्रश्न: 50% र 80%  AMI इकाइका लाधग कसरी प्रािलमकताहरू ददइन्र्? 
 

उतिर: यो ववकासलाई अनुमति हदइएको समावेशी क्षेत्रको अध्यादेशले पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 र/वा 
केन्रीकृि खण्ड 8 प्रिीक्षा सूचीका लागग पहहले Somerville हाउन्जङ अगधकारी (SHA) को प्रिीक्षा सूचीमा 
रहेका पररवारहरूका लागग प्राथभमकिा स्थापना गरेको छ।  पररवारको अनुसार Somerville मा बस्ने वा 
Somerville पूणटकालीन समयको कायट गने लागग अको प्राथभमकिा हो (वववरणहरूका लागग िल हनुटहोस। 
यी मापदण्ड पूरा नगने पररवारहरूले अझै पतन आवेदन हदन सक्छन ् र तिनीहरू प्राथभमकिा हदइएका 
पररवारहरूभन्दा कम प्रिीक्षा सूचीमा रहने छन।् पषृ्ठ 13 मा रहेका प्रिीक्षा सूचीहरूलाई कसरी यी 
प्राथभमकिाहरू हदइन्छ भतन हेनुटहोस।्   कृपया 2016 अध्यादेश प्रभावकारी भएपतछ यो पररयोजना अन-

लाइनमा आउँदा, Miscela ले वेभर प्राप्ि गदटछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा रा्नुहोस।् यसैगरी, अध्यादेशका 
अन्िगटि यो पररयोजनाले प्रचभलि SHA प्रिीक्षा सूची प्राथभमकिा समावेश हुन्छन।्  

 

प्रश्न: यी प्रािलमकता कुनै पनन परपवारको लाधग योग्य रै्न भने क गनुगहुन्र्? 
 

उतिर: प्राथभमकिा नहदइएका योग्य पररवारहरूप्राथभमकिा हदइएका व्यन्क्िहरूको पछाडड गैर-प्राथभमकिा 
लटरी पुलमा राणखने छ र उनीहरू अझै पतन आवेदन हदएका इकाइका आकारहरूका लागग लटरीमा प्रवेश गने 

छन।् प्राथभमकिाहरूको लागग योग्य पररवाहरूलाई समथटन गने िी इकाइहरूका लागग उनीहरूलाई प्रिीक्षा 
सूचीमा स्थान हदइने छ (िी वववरणहरूका लागग प्रिीक्षा सूचीको पषृ्ठ 13 हेनुटहोस)्।  

 

प्रश्न: मैले मेरो लर्री आवेदनसिँग Somerville प्रािलमकताको कागजात वा र Somerville 

हाउजजङ अधिकारी (SHA) को प्रतीक्षा सूची वा केन्रीकृत र्ण्ड 8 को प्रतीक्षा सूचीमा रु् 

भन्ने प्रमाणीकरण उपलब्ि गराउनुपर्ग? 
 

उतिर: पदैन, िपाईंले उपलब्ध गराउनु पदैन।  िर उनीहरू SHA प्रिीक्षा सूची र/वा केन्रीकृि खण्ड 8 प्रिीक्षा सूची 
वा Somerville मा लाइभ/पूणट-समय काममा हुन्छन ् भनी आफ्नो लटरी आवेदनमा गचन्ह लगाउने 

पररवारहरूलाई आम्दानी प्रमाणीकरणको समयमा प्रमाणीकरण गने कागजाि पेश गनट आवश्यक पने छैन 

(केही अवस्थाहरूमा, आम्दानी प्रमाणीकरणअतघ यो प्राथभमकिाको सहायक कागजाि पेश गनट आवश्यक 

पनट सक्छ) भन्ने कुरा ध्यानमा रा्नुहोस।्  Somerville मा लाइभ/पूणग-समय काम गने कोही व्यजक्त वा 
SHA र/वा केन्रीकृत र्ण्ड 8 प्रतीक्षा सूचीमा रहेको कोही व्यजक्तको रूपमा आवेदन ददने तर आवश्यक हुिँदा 
सबै प्रतीक्षा सूचीहरूको तल ड्रप हुने आवश्यक कागजात उतपादन नगने पररवारहरू।   

 

िपाईं हाल Somerville मा बस्नुहुन्छ र Somerville प्राथभमकिाका लागग आवेदन हदनुहुन्छ भने, लटरीपतछ 

िपाईंलाई आफ्नो सबैभन्दा हालैको उपयोगगिा बबलको प्रतिभलवप वा हालको भलजको प्रतिभलवप वा बैंक वववरणको 
प्रतिभलवप वा िपाईंको सेल फोनको बबलको प्रतिभलवप वा िपाईंको मिदािा दिाट पेश गनट आवश्यक हुने छ।  कागजाि 

विटमानको हुनुपछट  र Somerville मा आवेदकको नाम र ठेगानालाई समावेश हुनुपछट।  िपाईं हाल Somerville मा 
पूणट समय काम गनुटहुन्छ र Somerville प्राथभमकिाको लागग आवेदन हदनुहुन्छ भने, लटरीपतछ िपाईंले (A) िपाईं 

हप्िाको 32 घण्टाभन्दा बढी समय भौतिक रूपमा रोजगारमा लाग्नुभएको Somerville को ठेगाना देखाउने िपाईंको 
एकदमै हालको भुक्िान वववरणहरू पेश गनट आवश्यक हुन ेछ वा िपाईंको भुक्िान वववरणले िी वववरणहरू देखाउँदैन 
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भने, िपाईंले (B) कामको ठेगाना, कमटचारीको नाम र Somerville मा िपाईंले काम गने प्रति हप्िा समयको मात्रा 
उल्लेख गने कम्पनीको लेटरहेडमा िपाईंको रोजगारदािाद्वारा हास्िाक्षर गररएको कथन पेश गनट आवश्यक पने छ। 
उपलब्ध गराउइएको कथनले Somerville को ठेगाना समावेश गछट  र काम गररएको औसि समय प्रमाणीि गछट  भने, 
सामान्यिया Somerville मा काम गने िर कोभभड-19 को कारणले हाल टाढाबाटै काम गरररहनुभएको पररवारको 
सदस्य प्राथभमकिाको लागग योग्य हुन सक्नुहुन्छ। Somerville  कायग प्रािलमकताहरू Somerville मा रोजगारीको लागग 

प्रमाणीकरणको रूपमा सह-काम गने स्िानहरू प्रदान गने घरपररवारहरूका लागग  प्रदान गनट सक्दैन।  Somerville मा 
सामान्यिया काम गने िर  कोभभड-19 का कारण टाढाबाट काम गने घरपररवारहरूकायट प्राथभमकिाको लागग योग्यिा 
ठहररन सक्छन।् 
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चरणबद्ध प्रक्रिया र समयरेर्ा 
  

 

प्रश्न: Miscela मा 50% र 80% AMI अपागमेन्र्को लाधग आवेदन, चयन र स्िानान्तरण 

प्रक्रिया भनेको के हो?  

 

उतिर: प्रक्रिया िीन-चरणको प्रक्रिया हो।  तनम्न पषृ्ठहरूले हरेक चरणमा उतकृष्ट वववरणमा वणटन गदटछ। 
 

पदहलो चरण भनेको  अन्न्िम भमतिसम्म लटरी आवेदन पूरा गरेर पेश गनुटपछट  र 50% वा 80% AMI 

इकाइका लागग योग्यिा पतिा लगाउने र प्रिीक्षा सूगचमा रहेकालाई पद हदनु हो। 
 

दोस्रो चरण भनेको SEB हाउन्जङसँग समावेशी हाउन्जङ कायटिम प्रमाणीकरण ("कायटिम प्रमाणीकरण") 

पूरा गनुट हो। 
 

िसे्रो चरण भनेको भाडामा हदने कायाटलयसँग भाडासम्बन्धी आवेदन पूरा गनुट, इकाइ आरक्षक्षि गनुट र 

भलजमा हस्िाक्षर गनुट हो।  उहािँहरूलाई ललज प्रदान नगररिँदासम्म आवेदकहरूले आफ्नो घरिनी वा 
सम्पजततको माललकलाई सूचना प्रदान गनुग हुिँदैन। 
 

 

ररर 1a: हाउजजङ कायगिमको लाधग आवेदन   

बबहहबार सेप्टेम्बर 29, 2021 हदउँसोको 2 बजे 

ररर 1b:  लर्री 

अक्टोबर 19, 2021 

ररर 1c: प्रतीक्षा सूची र लर्रीका ननतजाहरू 

लोटरीको रािमा स्थावपि 

चरण 2: कायगिम प्रमाणीकरण 

 

इकाइ आरक्षक्षि गरेको 5पात्रो हदनभभत्रमा, आवेदकहरूले आम्दानी, सम्पन्ति र करका  सबै आवश्यक 

कागजािहरू SEB हाउन्जङलाई पेश गनुटपछट  
 

चरण 3: भाडामा ददने कायागलय तिा इकाइ चयनद्वारा परीक्षण गने 

 

 प्रक्रिया पत्रको जारीको 5पात्रो हदनभभत्रमा 
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कृपया माधिको उ जल्लखर्त  प्रतयेक चरणको बारेमािप 

वववरणहरूका लाधग ननम्न पषृ्ठहरू हेनुगहोस।् 
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चरणबद्ध प्रक्रिया र समयरेर्ा 
 

 

ररर 1a: लर्री आवेदन 

लटरी आवेदन अवगध लटरी आवेदनहरूउपलब्ध गराइएको भमतिबाट 30 हदनसम्म  हुने छ (जुन पहहलो जानकारी 
सत्रको भमति हुने छ)।  आवेदकहरूले लटरी आवेदक पूरा गनुटपछट  र इकाइमा बसोबास गने प्रतयेक व्यन्क्ि समावेश 

गनुटपछट।  सहायक आम्दानी र सम्पन्तिको कागजाि (र Somerville प्राथभमकिा, लागूयोग्य भएमा ) लटरी 
आवेदनसँग आवश्यक पदैन िर पतछ आवश्यक पनेछ।  लटरी आवेदन सेप्टेम्बर 29, 2021 मा हदउँसोको 2 बजे प्राप्ि 

गनुटपछट।  यहद सामिीहरू मेल गररएको छ भने, तिनीहरूलाई अन्न्िम भमतिभन्दा एक हप्िा अगाडड पठाइएको 
हुनुपछट  क्रकनकी अन्न्िम भमतिपतछ प्राप्ि गरेको आवेदनहरूलाई लटरीको लागग स्वीकार गररन ेछैन।  कृपया  ड्रप अफ 

र मेल गने ठेगानाको स्थानहरूका लागग लटरीसम्बन्धी आवेदनको कभर  पषृ्ठ हेनुटहोस।् कृपया कोभभडका 
प्रोटोकलहरूका कारण SEB हाउन्जङको कायाटलयहरू सावटजतनक रूपमा खुला छैनन ्िर उनीहरूको साइटको ड्रप बक्स 

24 सै घण्टा खुला हुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा रा्नुहोस ् (कागजाि लटरी आवेदनको कभर पषृ्ठमा उल्लेख 

गररएअनुसार)।  SEB हाउन्जङले लटरी आवेदन प्राप्ि गररसकेपतछ, उनीहरूले लटरीका लागग प्रारन्म्भक अनुपालन 

तनधाटरण गनेछन।्   
न्यूनिम आम्दानीका सीमाहरूमा िल झने आवास सहायिा नभएका घरपररवारहरू र उनीहरू अगधकिम स्वीकार 

योग्य आम्दानीका सीमाहरूभन्दा मागथ छन ् भनी सङ्खकेि गरेर आवेदनहरू पेश गने घरपररवारहरूलाई लटरीमा 
प्रववष्ट गररन े छैन।  लर्री लभत्र प्रवेर् गनागले अजन्तम आम्दानी प्रमाणीकरण स्वीकृनतको ग्यारेण्र्ी गदैन (ननम्न 

चरणहरू हेनुगहोस)्।   लटरी आवेदन प्राप्ि गररसकेपतछ र SEB हाउन्जङले पररवार लटरीको लागग  योग्य छन ्भनी 
तनधाटरण गरेपतछ, आवेदकले  उहाँहरूको आवेदन प्राप्ि भएको गथयो भन्ने आदेशलाई एकल रूपमा तनहदटष्ट गने 

आवेदन नम्बर प्राप्ि गनुटहुने छ।  आवेदन नम्बरको उद्देश्य भनेको लटरीमा आवेदकका नम्बरहरू ले्दा पररवारका 
सबैजनाको नाम मात्र अज्ञाि रा्नु हो। 
 

 

ररर 1b: लर्री 
लटरी अक्टोबर 19, 2021 मा आयोजना गररन ेछ।  पररवारहरू योग्य ठहररनका लागग लटरीमा उपन्स्थि हुन पदैन।  
सबै पररणामहरू लटरीको 7 पात्रो हदन भभत्रमा प्रतयेक आवेदन हदने पररवारलाई पठाइने छ।  
 

लटरी हरेक इकाइ प्रकारका लागग प्रिीक्षा सूगचमा रहेका हरेक आवेदकको पद तनधाटरण गनटको लागग आयोन्जि 

गररन्छ।  तनम्नानुसार यी इकाइहरूका लागग प्राथभमकिाहरूको आधारमा प्रतयेक प्रिीक्षा सूचीका लागग धेरै गचत्रहरू 

हुने छ: (पहहलो  प्राथभमकिा) पररवार हाल Somerville हाउन्जङ अगधकारीको प्रिीक्षा सूचीमा हुनुहुन्छ (दोस्रो  
प्राथभमकिा) पररवार हाल Somerville मा पूरा समय बस्नुहुन्छ वा काम गनुटहुन्छ, (िसे्रो  प्राथभमकिा) अन्य सबै 
पररवारहरू। 
 

अशक्ििा भएका पररवारहरू (अशक्ििा-पहँुचयोग्य इकाइका सुववधाहरू आवश्यक पने पररवारहरू) लाई DA 

इकाइका लागग प्राथभमकिा हदइने छ।  अर्क्तता-पहुिँचयोग्य इकाइहरूका लाधग अधिमान प्रािलमकता भनेको (पहहलो 

प्राथभमकिा) हाल Somerville हाउन्जङ अगधकारीको प्रिीक्षा सूचीमा भएका पररवारहरूलाई आवश्यक पने 

अशक्ििा-पहँुचयोग्य इकाइका सुववधाहरू, (दोस्रो  प्राथभमकिा) हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने 
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पररवाहरूलाई आवश्यक पने अशक्ििा-पहँचयोग्य इकाइका सुववधाहरू, (िसे्रो  प्राथभमकिा) अशक्ििा-पहँुचयोग्य 

इकाइका सुववधाहरू आवश्यक पने पररवारहरू हो। 
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ररर 1c: प्रतीक्षा सचूीहरू र लर्रीका ननतजाहरू 
 

लटरीको एक हप्िाभभत्र, SEB हाउन्जङले सबै लटरी आवेदकहरूलाई इमले र पत्राचार (कुनै इमेल प्रदान गररएको 
गथएन भने) माफट ि नतिजाहरूको बारेमा सूगचि गराउने छ।  प्रिीक्षा सूचीहरू तनम्नानुसार छुिै गचत्रकलाहरूद्वारा 
स्थापना गररन ेछ: 

प्रतीक्षा सूचीहरू 
 

दईुवर्ा स्रु्डडयोका 50% AMI अपार्गमेन्र्हरूका लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो धचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 
पररवारहरू 

दोस्रो  धचत्रकला: हाल Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: 50% AMI स्टुडडयो इकाइहरूका लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 
 

रर 1BR 50% AMI अपर्गमेन्र्हरूका लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो धचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 
पररवारहरू 

दोस्रो  धचत्रकला: हाल Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: 50% AMI 1BR इकाइहरूका लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 
 

तीन 2BR 50% AMI अपार्गमेन्र्हरूका लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो धचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 
पररवारहरू 

दोस्रो  धचत्रकला: हाल Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: 50% AMI 2BR इकाइहरूका लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 
 

रर 4BR 50% AMI अपार्गमेन्र्हरूका लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो  धचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 
पररवारहरू दोस्रो  धचत्रकला: हाल Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: 50% AMI 3BR इकाइहरूका लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 

 

दईुवर्ा स्रु्डडयोका 80% AMI अपार्गमेन्र्हरूका लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो धचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 
पररवारहरू 

दोस्रो  धचत्रकला: हाल Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: 80% AMI स्टुडडयो इकाइहरूका लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 
 

सात 1BR 80% AMI अपार्गमेन्र्हरूका लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो धचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 
पररवारहरू 

दोस्रो  धचत्रकला: हाल Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: 80% AMI 1BR इकाइहरूका लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 
 

चार 2BR 80% AMI अपार्गमेन्र्हरूका लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो धचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका पररवारहरू 

दोस्रो  धचत्रकला: हाल Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: 80% AMI 2BR इकाइहरूका लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 
 

रर 3BR 80% AMI अपार्गमेन्र्का लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो धचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 
पररवारहरू 
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दोस्रो  धचत्रकला: हाल Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: 80% AMI 3BR इकाइहरूका लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 

 

अर्क्तता-पहुिँचयोग्य (DA) र  श्रवणर्जक्त कमजोर भएको (HI) प्रतीक्षा सूची* 

*यी सब ैइकाइहरूमा दवु ैववर्ेष सुवविाहरू र्न।्  कुन ैपनन व्यजक्तलाई अर्क्तता-पहुिँचयोग्य वा श्रवणर्जक्त कमजोर भएको इकाइ 

आवश्यक पदैन भने, यो उक्त इकाइ प्रकारको लाधग प्रतीक्षा सूचीमा रहेको अको उच्च व्यजक्तसम्म जाने छ।  

 

एक अर्क्तता-पहुिँचयोग्य र  श्रवणर्जक्त कमजोर भएको स्रु्डडयोको 50% AMI अपार्गमेन्र्का लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो  धचत्रकला: इकाइका ववशेष सुववधाहरू आवश्यक भएका हाल SHA वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका पररवारहरू 

दोस्रो  धचत्रकला: इकाइका ववशेष सुववधाहरू आवश्यक भएका Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: इकाइका ववशेष सुववधाहरू आवश्यक भएका 50% AMI 2BR का लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 
 

एक अर्क्तता-पहुिँचयोग्य र  श्रवण कदठनाई 1BR 50% AMI अपार्गमेन्र्का लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो  धचत्रकला: इकाइका ववशेष सुववधाहरू आवश्यक भएका हाल SHA वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका पररवारहरू 

दोस्रो  धचत्रकला: इकाइका ववशेष सुववधाहरू आवश्यक भएका Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: इकाइका ववशेष सुववधाहरू आवश्यक भएका 80% AMI 1BR का लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 

 

एक अर्क्तता-पहुिँचयोग्य र  श्रवण कदठनाई 2BR 80% AMI अपार्गमेन्र्का लाधग प्रतीक्षा सूची 
पदहलो  धचत्रकला: इकाइका ववशेष सुववधाहरू आवश्यक भएका हाल SHA वा केन्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका पररवारहरू 

दोस्रो  धचत्रकला: इकाइका ववशेष सुववधाहरू आवश्यक भएका Somerville मा पणूट समय बस्ने वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  धचत्रकला: इकाइका ववशेष सुववधाहरू आवश्यक भएका 80% AMI 1BR का लागग आवेदन हदने अन्य सब ैपररवारहरू 
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चरण 2: कायगिम प्रमाणीकरण  
 

लटरी पतछ, SEB हाउन्जङले प्रतयेक प्रिीक्षा सूचीमा भएका धेरै पररवारहरूलाई उपलब्ध इकाइ कायटिम प्रमाणीकरण 

पूरा गनट आमन्त्रण गनटका लागग सम्पकट  गने छ (पहहलो अनुरोध)।  कायटिम प्रमाणीकरणमा सबै आम्दानी, सम्पन्ति 

िथा कर कागजाि उल्लेख गररने छ जुन पूणट कायटिम प्रमाणीकरणका लागग आवेदkद्वारा समावेश गररएको हुनु 

पछट।  कायटिम प्रमाणीकरण पूरा गनटका लागग तनमन्त्रणा गररएका सबै घरपररवारहरूसँग सबै आवश्यक कागजाि 

सहहि SEB हाउन्जङलाई प्रमाणीकरण आवेदन पूरा गरेर यसलाई पेश गनटका लागग सूचनाको भमतिबाट 5 पात्रो हदन 

हुन्छ।।  SEB हाउन्जङले यी कागजािहरू सभमक्षा गरेर र पररवारको आम्दानी र सम्पन्ति योग्य छन ्भनी ववश्वास 

गरेपतछ, SEB हाउन्जङले आवेदकलाई प्रक्रिया पत्र जारी गनेछ र आवेदकले अको चरणका लागग प्रक्रिया गनुट हुनेछ 

(भाडामा हदने कायटलय सहहि भाडा आवेदन पूरा गनुटहोस)्!  भसटीको हाउन्जङ डडभभजनले यो सूचनामा प्रतिभलवप 

बनाउनुने र र SEB हाउन्जङले भसटीको हाउन्जङ डडभभजनलाई सबै सहायक कागजाि सहहि प्रमाणीकरण आवेदन 

पतन पठाउने छ।  SEB हाउन्जङले कायटिम प्रमाणीकरण भन्दा पहहला प्रथभमकिा/पूवाटगधकार प्रमाणीकरण कागजाि 

उपलब्ध गराउन पररवारहरूलाई आवश्यक पने जति धेरै पररवारहरु तयति धेरै इकाइ उपलब्ध गराउन 4x भन्दा मागथ 

सम्पकट  गनट सक्छ भनी याद रा्नुहोस।् 
 

कायगिम प्रमाणीकरणको प्रारजम्भक पेर्मा सबै आवश्यक समधिगत कागजात पेर् गनग असिल भएका पररवारहरूले 

अपूणग सूचना (पदहलो  अपूणग सूचना) पठाउनु हुने र् जसले उक्त पोइन्र्मा प्राप्त गररएका जानकारीको आिारमा, 
रु्रे्का सबै कागजातलाई दर्ागउने र्।  पररवारसिँग सबै कागजात पेर् गनग प दहलो अपूणग सूचना देखर् 5 पात्रो ददनहरू 

हुनेर्न।्  कुनै पनन आवश्यक कागजात अझै पनन रु्रे्मा, SEB हाउजजङले पररवारलाई दोस्रो अपूणग सूचना पठाउने र्।  
पररवारसिँग सबै कागजात पेर् गनग सूचना देखर् िप 5 पात्रो ददनहरू हुने र्न।्  कुनै पनन आवश्यक कागजात अझै पनन 

रु्रे्मा, SEB हाउजजङले पररवारलाई तसे्रो अपूणग सूचना पठाउने र्। पररवारले तसे्रो र अजन्तम अपूणग सूचना पनर् पनन 

अनुरोि गररएको कागजात उपलब्ि गराउन असक्षम भएमा, SEB हाउजजङले पररवारलाई अयोग्यताको पत्र जारी 
गनेर् र सलमक्षा र प्रमाणीकरण प्रक्रियाहरू ननलजम्बत गररन ेर् र पररवारको सबै प्रतीक्षा सूधच जित गररन ेछ।   

यसका साथै, पररवारहरू प्रक्रियाको कुनै पतन चरणमा अगधक-आम्दानी वा अगधक-सम्पन्तिहरू वा अयोग्य भएको 
फेला परेमा सबै प्रिीक्षा सूचीका न्स्थतिहरू पतन जफि गररन ेछ।  
 

पररवारहरूले यो चरणमा उहाँहरूको प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा SEB हाउन्जङ द्वारा गररएको कुनै पतन तनणटयमा 
अवपल गनट चाहानुहुन्छ भने उहाँहरूले SEB हाउन्जङद्वारा अयोग्यिा तनधाटरण पठाएको भमतिको 7 पात्रो हदन भभत्र 

SEB हाउन्जङमा भलणखि अवपल पेश गनुट पछट।  यो अन्न्िम भमतिसम्म प्राप्ि हुन्छ, पोस्टमाकट  अन्न्िम भमतिमा 
होइन।  उहाँहरूको भलणखि अवपलमा, संकल्प अपील गररएको बारेमा के का बारेमा भनी पररवारले ववशेष सिटहरू 

पहहचान गनुटपछट  ( उदाहरणका लागग लामो समय देणख प्राप्ि नभएको आम्दानीको स्रोि वा हहसाबमा बनाइएको 
मान्यिाहरू) सबै दावीहरू सान्दभभटक कागजािद्वारा समथटन गरेको हुनुपछट।  यहद पररवारलाई तनहदटष्ट शिटहरूमा 
पहहचान गनट वा अपीलसँग सम्बन्धी सम्बन्न्धि कागजाि प्राप्ि गनटका लागग  थप समय आवश्यक पछट  भने, 

पररवारले अतिररक्ि समयका लागग राम्रो कारण पहहचान गनुटपछट  र अझै पतन अयोग्यिा तनधाटरणको रभसद प्राप्ि 

गरेको एक हप्िाभभत्र भलणखि अपीलको अनुरोध पेश गनट अभभप्रायसम्बन्धी सूचना पठाउनुपछट। 
 

आम्दानीको कारणले हुने अस्वीकृि सूचनाहरूमा हाउन्जङ डडभभजन समावेश हुने छ र तनम्नभलणखि समावेश भएका 
अवपलहरूमा सहायिा उपलब्ध गराउन सक्न ेसंसाधनहरू समावेश हुने छ: 

Cambridge/Somerville कानूनी सेवाहरू: 60 Gore Street, Suite 203, Cambridge, MA (617) 603-2700 
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Somerville शहरको हाउन्जङ स्थातयतव कायाटलय (OHS), Director Ellen Shachter 

 50 Evergreen Ave., पहहलो  िला, Somerville, MA 02145 / 617-625-6600 Ext. 2580 

 

Somerville सामुदातयक कायट तनकाय: 66-70 Union Sq., Suite 104, Somerville, MA 02143 

617-623-7370 / info@caasomerville.org / https://www.caasomerville.org/hap-application 

 

चरण 3: भाडामा ददने (ललजजङ) कायागलय समीक्षा  
 

SEB हाउन्जङले अगाडड बढ्ने पत्र जारी गररसकेपतछ, घरको समस्याहरूसँग भाडामा हदने कायाटलयका साथ इकाइ 

चयन प्राथभमकिा कायटपाना र भासम्बन्धी आवेदन पूरा गनटका लागग 5 पात्रो हदन हुने छ।  यहद भाडामा हदने 

कायाटलयले उक्ि समयमा कोभभड-19 का प्रोटोकलहरू पालना गदैछ र कोभभड-19 सँग सम्बन्न्धि प्रतिबन्धहरूका 
कारणले गदाट व्यन्क्िगि भ्रमणहरूको अनुमति हदँदैन भने, भाडामा हदने कायाटलयले Face-time, Zoom को प्रयोग 

गरेर वा सम्पन्ति वेबसाइटको माध्यमबाट भचुटअल भ्रमणसम्बन्धी जानकारी र बैठकहरू प्रदान गरेर भचुटअल 

भ्रमणहरू सञ्चालन गने छ। 
 

भाडासम्बन्धी आवेदनहरू पूरा गररसकेपतछ तिनीहरूलाई भाडामा हदने कायाटलयद्वारा अगाडड बढाइने छ।  यद्यवप, 

भाडामा हदने कायाटलयले प्रिीक्षा सूचीमा रहेका पररवारहरूको न्स्थतिको आधारमा उनीहरूलाई उपलब्ध हुने उच्च 

प्राथभमकिाको इकाइसँग उनीहरूलाई मेल गराउनुअतघ प्रिीक्षा सूची पूरा गनुटभन्दा अगाडड उनीहरूले पररवारहरूका 
सबै ववचारागधन आवेदनहरूका लागग प्रिीक्षा गनुटपछट।  उक्ि भमलाने कायट पूरा भएपतछ, भाडामा हदने कायाटलयले 

पररवारलाई सूगचि गने छ र पररवारसँग भाडामा हदने कायाटलयसँग आफ्नो इकाइ आरक्षक्षि गनटका लागग 5 पात्रो हदन 

हुने छ।  इकाइलाई आरक्षक्षि गररँदा, भलजलाई कायाटन्वयन गररनुपने भमति स्थापना गररन ेछ (र भलजहरू इकाइ 

आरक्षणको 30 हदन भभत्र सामान्यिया कायाटन्वयन गररनन्छ)।  

 

हदइएको अन्न्िम भमति भभत्र भाडासम्बन्धी आवेदन र/वा इकाइ चयन प्राथभमकिा कायटपाना वा इकाइ आरक्षणलाई 

पूरा गनटका लागग तनमन्त्रणको प्रतिक्रिया जनाउनमा असफल भएका घरपररवारहरूलाई योग्यिाको सूचनाहरू जारी 
गररन ेछ (घरपररवारहरूलाई मागथ उन्ल्लणखि अनुसार प्रक्रियामा रहेको पहहलेको चरणहरूमा अस्वीकार गररँदा हुने 

समान)।  

 

भाडासम्बन्धी आवेदन समीक्षा बजार-दर अपाटटमेन्टहरूका लागग आवेदकहरूले पूरा गनुटपने एक समान समीक्षा हुने 

छ, जहाँ रोजगार इतिहास, िेडडट स्कोर/ररपोटटहरू, पूवट भलज इतिहास, आपरागधक पषृ्ठभूभम परीक्षण र पयाटप्ि 

आम्दानी जस्िा कारकहरूलाई महततव हदइन्छ। घरपररवारहरूसँग यस चरणमा भाडासम्बन्धी परीक्षणलाई पार गने 

बारे सरोकारहरू छन ्र िेडडट स्कोरहरू, भाडासम्बन्धी इतिहास, घरधनी सन्दभटहरू, CORI, तनष्पसनहरू, इतयाहद 

बारे प्रश्नहरू भएमा, कृपया Greystar लाई प्रतयक्ष रूपमा 617-718-5050 वाmiscela@greystar.com ) मा सम्पकट  
गनुटहोस।्  कृपया इकाइमा बस्ने मातनसले मात्र भलजलाई हस्िाक्षर गनट सक्न ेभएको हुनाले न सह-हस्ताक्षरकताग नत 

उततरदायीहरूलाई अनुमनत ददिँदैन भनी ध्यानमा रा्नुहोस।्  भाडामा हदने कायाटलयले उहाँहरू आफ्नो भाडासम्बन्धी 
आवेदनमा आधाररि भलजका लागग योग्य हुनुहुन्न भनी मानेमा वा घरपररवार इकाइ आरक्षण वा भलज हस्िाक्षर 

गनटका लागग भावीको समयसीमा पूरा गनटका लागग असफल भएमा वा घरपररवाले उहाँहरू अब उपरान्ि अपाटटमेन्ट 

भाडामा हदनको लागग इच्छुक हुनुहँुदैन भनी भाडामा हदने कायाटलयलाई सूगचि गरेमा घरपररवारहरूलाई प्रिीक्षा 

https://www.caasomerville.org/hap-application
file:///C:/Users/pcrean/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4RV5L9IP/miscela@greystar.com
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सूचीहरूबाट हटाइन्छ।  प्रिीक्षा सूचीको न्यूनिम न्स्थतिहरूमा भएका घरपररवारहरूले मागथ उन्ल्लणखि चरणहरूलाई 

सुरु गनटका लागग अवसर हदइनुअतघ उहाँहरूभन्दा उच्च न्स्थतिमा भएका घरपररवारहरूको तनष्कासनका लागग प्रिीक्षा 
गनुटपछट।   न्यूनिम न्स्थतिहरूमा भएका घरपररवारहरूलाई उहाँहरूका लागग अपोइन्टमेन्ट उपलब्ध हुन गइरहेको छ 

भने उहाँहरूको आगामी अपोइन्टमेन्टको कन्म्िमा 5-हदने सूचना हदइने छ।   
 

भाडासम्बन्धी आवेदनलाई अस्वीकृि गररएको घरपररवारले अस्वीकारको लागग Greystar उल्लेख गने ववशेष 

कारणहरूबाट अस्वीकार पत्र प्राप्ि गनुटहुने छ। अस्वीकार पत्रहरूमा हाउन्जङ डडभभजन कमटचारी समावेश हुने छन ्र 

घरपररवारहरूसँग Greystar लाई अपील गने इच्छा पेश गनटका लागग पत्र प्राप्ि गरेको भमतिदेणख (5) व्यावसातयक 

हदन हुने छ। िलका कायाटलयहरूलाई अपीलको अवगधमा सहायिाका लागग सम्पकट  गनट सक्रकन्छ: 

 

Cambridge/Somerville कानूनी सेवाहरू, 60 Gore Street, Suite 203, Cambridge, MA (617) 603-2700 

 

Somerville शहरको हाउन्जङ स्थातयतव कायाटलय (OHS), Director Ellen Shachter 

 50 Evergreen Ave., पहहलो  िला, Somerville, MA 02145 / 617-625-6600 Ext. 2580 

 

Somerville सामुदातयक कायट तनकाय: 66-70 Union Sq., Suite 104, Somerville, MA 02143 

617-623-7370 / info@caasomerville.org / https://www.caasomerville.org/hap-application 

https://www.caasomerville.org/hap-application
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 वावषगक रूपमा योग्यता तिा भाडा समीक्षा 

  

 

भलज नवीकरणको लगभग 60-90 हदनअतघ, भाडावालले भाडामा हदने कायाटलयमा अद्यावगधक आम्दानी र 

सम्पन्तिको कागजाि पेश गनुटपछट  जसकारण उनीहरूले आम्दानी-प्रतिबन्न्धि इकाइमा रहेका प्रतयेक भाडावाल अझै 
पतन अगधकिम आम्दानीका मागटतनदेशनहरू अन्िगटि छन ्भन्ने कुरालाई सुतनन्श्चि गनट सक्छन।्  भाडावालहरूले 

सबै आवश्यक कागजाि पेश नगदाटसम्म आफ्नो भलज नवीकरण गनट सक्षम हुने छैनन।्  भाडावालहरूले वहन योग्य 

इकाइमा बस्दा कर, भुक्िान वववरण, बैंक वववरण र सम्पन्तिका वववरणहरूको रेकडट कायम रा्नुपछट।  रेकडटहरू 

कायम रा्नाले वावषटक रूपमा समीक्षा गनट अझ सहज बनाउँछ। 
 

प्रश्न: मैले मेरो 50% AMI अपार्गमेन्र् कनत समयसम्म भाडामा ददन सक्रु्? 

 

उतिर:  50% AMI अपार्गमेन्र्को  ननवासीको रूपमा, िपाईंको पररवारले हालको वषगको 50% AMI आम्दानी 
सीमाको 140%भन्दा बढी नहँुदासम्म िपाईंलाई आम्दानी योग्य मातनन्छ। 

 

उदाहरणमा जस्ि ैहालको आय सीमाहरूको प्रयोग गने: 

 

प्रश्न: मैले मेरो 80% AMI अपार्गमेन्र् कनत समयसम्म भाडामा ददन सक्रु्? 

 

उतिर:  80% AMI मा पररवारहरूका लाधग ननिागरण गररएको इकाइको ननवासीको रूपमा, िपाईंको पररवारले 

आफ्नो पररवारको आकारका लागग हालको वषगको 80% आम्दानी सीमाको 140% भन्दा बढी नहँुदासम्म 

िपाईंलाई आम्दानी योग्य मातनन्छ।  
 

उदाहरणमा जस्ि ैहालको आय सीमाहरूको प्रयोग गने: 

पररवारको 
आकार 

पररवारहरूका लाधग हालको आय सीमा   
(50% AMI) 

50% AMI मा ननिागरण गररएको इकाइमा 
पररवारहरूका लाधग आय सीमा (50% AMI को 

140%) 

1 $ 47,000 $ 65,800  

2 $ 53,700 $ 75,180  

3 $ 60,400 $ 84,560  

4 $ 67,100 $ 93,940  

5 $ 72,500 $ 101,500  

6 $ 77,850 $ 108,990  

7 $ 83,250                                   $       116,550  
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प्रश्न: मैले मेरो 50% AMI अपार्गमेन्र्मा हालको भाडावालहरूको लाधग आम्दानी  
 सीमा बढाए भने, के हुन्र्? 

 

उतिर: तिनीहरूको नवीकरणको समयमा हालको भाडावालहरूका लागग पररवारको आम्दानीले आम्दानी सीमा पार 

गछट  भने, उनीहरूको भाडा 80% AMI इकाइ भाडासम्म बढ्ने छ र भाडावालले आफ्नो अपाटटमेन्टमा बस्न 

छनोट गनट सक्नुहुन्छ, तयसपतछ अझै 80% AMI दरको भाडा भुक्िान गनुट हुने छ र तयसपतछ 

अपाटटमेन्टलाई 80% AMI इकाइ गगन्िीको हहस्सा मातनने छ (र सुतने कोठाहरूको समान सङ्ख्याहरूको 
साथमा उपलब्ध भएको अको 80% AMI अपाटटमेटन्टलाई 50% AMI अपाटटमेन्टमा पररविटन गररन ेछ)।      

 

प्रश्न: मैले मेरो 80% AMI अपार्गमेन्र्मा हालको भाडावालहरूका लाधग आम्दानी सीमा बढाए 

भने, के हुन्र्? 

 

उतिर: तिनीहरूको नवीकरणको समयमा 80% AMI इकाइहरूमा भएका हालको भाडावालहरूका लागग पररवारको 
आम्दानीले आम्दानी सीमा पार गछट  भने, उनीहरूको भाडा बजार-दर भाडासम्म बढ्ने छ र भाडावालले 

आफ्नो अपाटटमेन्टमा बस्न छनोट गनट सक्नुहुन्छ, तयसपतछ अझै बजार-दर भाडा भुक्िान गनुट पने हुन्छ र 

अपाटटमेन्टलाई उपरान्ि 80% AMI इकाइ गगन्िीको हहस्साको मातनने छैन (र सुतने कोठाहरूको समान 

सङ्ख्याहरूको साथमा उपलब्ध भएको अको बजार-दर अपाटटमेटन्टलाई 80% AMI इकाइमा पररविटन 

गररन ेछ)।      

 

प्रश्न: के मेरो भाडा हरेक वषग बढ्ने र् र बढ्र् भने, कनतले बढ्ने छ? 

 

उतिर: वावषटक रूपमा हाउन्जङ िथा शहरी ववकास (HUD) ववभागद्वारा प्रकाभशि HUD को उच्च र न्यून घर 

भाडाहरूमा तनभटर रहेर भाडाहरू हरेक वषट केही प्रतिशि बबन्दलेु बढ्न सक्छन।् प्रारन्म्भक भाडाहरू 2021 

HUD घर भाडाहरूमा आधाररि हुन्छन।् भाडाहरू हरेक वषट समरको अवगधमा HUD द्वारा अद्यावगधक 

गररन्छ र पूवाटनुमातनि पुनः प्रमाणीकरणहरू पुन: प्रमाणणकरण िथा भलज नवीकरण गने समयमा तनभटर 

रहेर  2022 HUD घर भाडाका रकमहरू प्रयोग गनट सक्नुहुन्छ। 
   

पररवारको 
आकार 

पररवारहरूका लाधग हालको आम्दानी सीमा 
(80% AMI) 

80% AMI मा ननिागरण गररएको इकाइमा 
पररवारहरूका लाधग आय सीमा (80% AMI को 

140%) 

1 $ 70,750  $ 99,050  

2 $ 80,850  $ 113,190  

3 $ 90,950  $ 127,330  

4 $ 101,050  $ 141,470  

5 $ 109,150  $ 152,810  

6 $ 117,250  $ 164,150  

7 $ 125,350  $ 175,490  
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अर्क्तता-पहुिँचयोग्य इकाइसम्बन्िी जानकारी 
 

 

प्रकार 

अशक्ििा-
पहँुचयोग्य (DA) र 

िवणशन्क्ि 

कमजोर भएको 
(HI)? 

# 

बाथरूमहरूको 

अनुमातनि 

आकार 

(पररविटन 

गनुटपने ववषय) 

भाडा* 

पररवारको 
न्यूनिम 

आकार 

 

 

AMI 

न्यूनिम आम्दानीका सीमाहरू 

स्टुडडयो हो, दवुै सुववधाहरू 1 482 sq. ft. $ 947 1 50% $ 22,728  

1BR हो, दवुै सुववधाहरू 1 730 sq. ft. $ 976 1 50% $ 23,424  

2BR हो, दवुै सुववधाहरू 2 1,097 sq. ft. $ 1,562 2 80% $ 51,201 

 

*भाडावालहरू भाडाको पूरा रकम प्रतयेक मदहना भुक्तान गनगको लाधग जजम्मेवार हुन्र्न।्  * भाडाहरू हरेक आवेदकको आम्दानीमा 
आिाररत हुिँदैनन ्(तिनीहरूसँग पहहले नै खण्ड 8 को वा सोसँग समान भौचर नहँुदासम्म)   भाडावालहरू आफ्ना सबै ग्यास, ववद्युि, 

पानी र ढल भुक्िान गनटका लागग न्जम्मेवार हुने छन।्  भाडामा कुनै पाक्रकग ङ स्िाल समावेर् हुिँदैन र प्रतयेक स्िल $75/मदहनाको 
घर्ाइएको दरको लाधग उपलब्ि हुन्र्। भाडाहरू वावषटक रूपमा HUD घर कायटिमद्वारा सेट गररन्छ र ववषटक आधारमा पररविटन 

हुन्छ। भाडाहरू इकाइ अवजस्ित (काठ फे्रम वा र्ावर) भवनको आिारमा लभन्न-लभन्न हुन्र्। 

 

**कृपया माधि देर्ाइएको न्यूनतम 80% AMI चयन गररएको इकाइमा भएको सुतने कोठाका सङ्ख्याहरू बराबरको घरपररवारको 
आकारमा आिाररत हुन्र् भन्ने कुरा ध्यानमा रा्नुहोस।् तपाईंको प ररवारको सदस्यहरू तपाईंको चयन गररएको इकाइ (हरू) मा 
भएको सुतने कोठाहरूको सङ्ख्या भन्दा िेरै हुनुहुहुन्र् भने, कृपया अधिकतम कूल वावषगक आम्दानी सीमाहरूको ताललका हेनुगहोस ्– 

80% AMI इकाइहरूका लाधग न्यूनतम आम्दानी तपाईंको पररवारको सङ्ख्याको लाधग अधिकतम 50% AMI हो। उदाहरणका 
लाधग, 2BR 80% AMI का लाधग योग्य तीन-व्यजक्तको पररवारको न्यूनतम आम्दानी सीमा $ 60,400 हुने र्। न्यूनतम आम्दानी 
आवश्यकताहरू भाडासम्बन्िी भौचरका साि घरपररवारहरूका लाधग  रू्र् ददइन्र्। 

 

 

प्रश्न: अर्क्तता-पहुिँचयोग्य (DA) अपार्गमेन्र्को लाधग को योग्य छ? 

 

अधिकतम कूल वावषगक आम्दानी सीमाहरू 

िपाईंको घरपररवारमा 
भएका मातनसहरूको सं् या 

50 % AMI 

मा इकाइहरूका सेटको लागग 

इकाइहरूका सेटको लागग  

80% AMI 

1 $ 47,000 $ 47,001-$ 70,750 

2 $ 53,700 $ 53,701-$ 80,850 

3 $ 60,400 $ 60,401-$ 90,950 

4 $ 67,100 $ 67,101-$ 101,050 

5 $ 72,500 $ 72,501-$ 109,150 

6 $ 77,850 $ 77,851-$ 117,250  

7 $ 83,250 $ 83,251-$ 125,350 

8 $ 88,600 $ 88,601-$ 133,400 
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उतिर: मास पहँुच अनुसार: पहँुचयोग्य हाउन्जङ रन्जन्स्ट्र, "अवरोध-रहहि भएको इकाइहरू ह्वीलचेयर प्रयोग गने अपाङ्खगिा 
भएका मातनसहरूमा पहँुचयोग्य छन ्  िर ववभभन्न प्रकारका अपाङ्खगिा भएका मातनसहरूद्वारा पतन प्रयोग गनट 
सक्रकन्छ।  उदाहरणका लागग, धेरै छोटो महानिा भएका व्यन्क्ि, मन्स्िष्कको चोटपटक वा स्ट्रोक, गम्भीर काडड टयाक 

वा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याहरू भएका व्यन्क्ि वा सीभमि न्स्थति, हहँडाइ वा पहँुचयोग्यिा भएका व्यन्क्िले, 

ह्वीलचेयर पहँुचयोग्य इकाइको तनहदटष्ट सुववधा प्रयोग गनट सक्नुहुन्छ।  गचक्रकतसक वा अन्य गचक्रकतसा व्यावसातयक, 

साथी सहायिा समूह, गैर-गचक्रकतसा सेवा तनकाय वा ववश्वसनीय िेस्रो पक्षको प्रमाणीकरण जो व्यन्क्िको 
अशक्ििालाई अनुरोध गररएको हुन सक्छ भन्ने बारे थाहा पाउने न्स्थतिमा हुनुहुन्छ।  सामान्जक सुरक्षा असक्षमिा 
बीमाका लाभहरू प्राप्ि गरेको प्रमाण पतन पयाटप्ि हुन्छ। 

प्रश्न: कसरी अर्क्तता-पहुिँचयोग्य र श्रवणर्जक्त कमजोर भएका (HI) (HI) इकाइहरू पुरस्कृत हुन्र्न?् 

 

उतिर: िपाईंले पषृ्ठ 13 मा ववशेष सुववधाहरूका साथ इकाहरूका लागग ववभभन्न प्रिीक्षा सूचीहरू फेला पानुटहुने छ र कसरी 
प्राथभमकिा हदइएको छ भनी हेनुटहोस।्   उक्ि प्रिीक्षा सूचीमा शीषट न्स्थतिहरूमा रहेका घरपररवारलाई DA अपाटटमेन्ट 

भाडामा हदनका लागग पहहलो अवसर हदइन ेछ। 

प्रश्न:  DA वा श्रवणर्जक्त कमजोर भएका (HI) इकाइका लाधग योग्य ठहररनुभएका घरपररवारहरूले गैर-DA इकाइ वा गैर-

HI इकाइका लाधग आवेदन ददन सक्नुहुन्र्? 

 

उतिर: पछट।  र लटरीमा तनकाभलएको उनीहरूको आदेशमा तनभटर रहेर, उनीहरूलाई DA वा HI इकाइ भाडामा हदने अवसर 

हदनुअतघ गैर-DA वा गैर-HI इकाइ भाडामा हदने अवसर हदइएको हुन सक्छ, उनीहरूले गैर-DA वा गैर-HI इकाइ 

भाडामा हदन चाहेमा वा उनीहरू DA वा HI इकाइका लागग प्रिीक्षा सूचीको शीषट स्थानमा नहँुदासम्म प्रिीक्षा गनट 
चाहेमा तयस्िो अवस्थामा उनीहरूले तनणटय गने छन।्     

प्रश्न: लर्रीको समयमा अर्क्तता-पहुिँचयोग्य अपार्गमेन्र्हरूभन्दा अर्क्तता-पहुिँचयोग्य आवेदकहरू कम भएमा के हुन्र्?  

 

उतिर: पहँुचयोग्य वा िवणशन्क्ि कमजोर भएका अपाटटमेन्टहरूका लागग प्रिीक्षा सूचीहरूमा पयाटप्ि योग्य आवेदकहरू छैनन ्

भने, प्रिीक्षा सूचीमा रहेको शीषट आवेदकहरूका लागग अपाटटमेन्ट उपलब्ध गराइने छ जसमा समान इकाइका आकारहरू 

हुन्छन ्िर पहँुचयोग्य वा िवणशन्क्ि कमजोरीका सुववधाहरू हँुदैनन।् अन्ििः इकाइ आवश्यक भएको कोही व्यन्क्ि 

हुनुहुन्छ र खाली ठाउँ छ भने, पहँुचयोग्य इकाइ आवश्यक पने पररवारलाई सहायिा गनटका लागग पररवार पुनस्थाटवपि 

हुन सक्छ। 
 

प्रश्न: उधचत सुवविाको अनुरोि गनग को हकदार हुनुहुन्र्? 

  

उतिर: अपाङ्खगिा भएका व्यन्क्िहरूलाई आवासको उपयोग गनट र आनन्द भलनको लागग समान अवसर हदन उक्ि सुववधा वा 
पररमाजटनहरू आवश्यक हुन सक्दा, अपाङ्खगिा भएका व्यन्क्िहरू तनयम, नीति, अभ्यास वा सेवाहरूमा उगचि सुववधा 
अनुरोध गनट वा आवासमा उगचि पररमाजटन अनुरोध गनटका लागग हकदार हुनुहुन्छ। 
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महततवपूणट भमति 

 
आवेदनहरूलाई पदहलो जानकारी सत्रको ननष्कषगमा उपलब्ि गराइने छ।   

 

अगस्ट 30, 2021:  पहहलो जानकारी सत्रलाई https://youtu.be/Sf3lsNw16go (YouTube 

मा SEB हाउन्जङको लागग मात्र खोज्नुहोस,् यो लाइभ रेकडड टङपतछ पतन 

उपलब्ध हुने छ) मा YouTube माफट ि र कन्फेरेन्स कल माफट ि आयोजना 
गररने छ: (425) 436-6200. कोड: 862627. 

 

अगस्ट 30 2021: आवेदनहरूलाई पदहलो जानकारीको ननष्कषगमा उपलब्ि गराइने र्। सत्र 

 

 

सेप्टेम्बर 7 2021: दोस्रो जानकारी सत्रलाई https://youtu.be/KeE07gJyv_M (YouTube 

मा SEB हाउन्जङको लागग मात्र खोज्नुहोस,् यो लाइभ रेकडड टङपतछ पतन 

उपलब्ध हुने छ) मा YouTube माफट ि र कन्फेरेन्स कल माफट ि आयोजना 
गररने छ: (425) 436-6200. कोड: 862627. 

 

सेप्टेम्बर 29, 2021: आवेदनको अजन्तम लमनत: आवेदन पूरा गरेर ददउिँसोको 2 बजेसम्म डलेलभर 

गनुग पदगर्।  हढलो, अपूरो वा अलग िररकामा पेश गररएका आवेदनहरूलाई 

लटरीमा प्रववष्ट गररने छैन। अन्य इमेल वा फ्याक्सहरूमा पठाइएका 
आवेदनहरूलाई स्वीकार गररने छैन। 

 

अक्टोबर 19, 2021: लटरी अनलाइनमा आयोन्जि गररने छ (भलङ्खक र जानकारी लटरीको लागग 

आवेदन हदएका र योग्य ठहररने पररवारहरूलाई पठाइने छ) 

 

 

अक्टोबर 26, 2021: कायटिम (आम्दानी र सम्पन्ति) प्रमाणीकारण प्रक्रिया सुरु गनटको लागग 

प्रतयेक प्रिीक्षा सूचीको शीषटमा भएका पररवारहरूलाई SEB हाउन्जङद्वारा 
सम्पकट  गररने छ 

 

नोभेम्बर/डडसेम्बर 2021  

https://youtu.be/Sf3lsNw16go
https://youtu.be/KeE07gJyv_M
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(लगभग।): कायटिम प्रमाणणि घरपररवारहरूले भाडासम्बन्धी आवेदनहरू पूरा गनुटहुने 
छ।  यस अन्न्िम चरणमा स्वीकृति हदइएको घरपररवारहरूले लगभग 30 

हदन भभत्र इकाइहरू आरक्षण गरी भलजहरूमा हस्िाक्षर गनुटहुने छ।  
 

 

लटरीसम्बन्धी जानकारी र आवेदनहरूका लागग वा अपाङ्खगिा भएका व्यन्क्िहरूका लागग उपयुक्ि सुववधाहरूका लागग, 

Miscela@sebhousing.com मा जानुहोस ्वा (617) 782-6900 (x1 र तयसपनर् x1) मा फोन गनुटहोस ्र सन्देश छोड्नुहोस।् 
 
 

 


