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Miscela, Somerville (मिसेल, सिरमिल्ली) िा आय-

प्रमिबमधिि भाडासम्बधिी हाउमिङका लामि लटरी आिदेन 
 

आिेदनहरू सपे्टेम्बर 29, 2021 सम्ि परूा र  डेमलभर (पोस्टिाकक  िररनहुुँदनै)  

िररएको हनपुर्क 
 

MISCELA लाई आिदेनहरू नपठाउनहुोस् (सम्पमि)।  

SOMERVILLE को हाउमिङ मडमभिनलाई आिेदनहरू नपठाउनहुोस।्  

सबै आिदेनहरू िलको NEEDHAM ठेिानािा सपे्टेम्बर 29, 2021 िा ददउुँसोको 2 बिसेम्ि आइपगु्नपुर्क। 

यदद िपाईंल ेआिेदन िले िनुकभएको र् र यसलाई सपे्टेम्बर 29  2021 िा ददउुँसोको 2 बिपेमर् प्राप्त िररधर् 

भने, यसलाई स्िीकार िररने रै्न (त्यसलैे िले िद ैहनहुधर् भने, डमेलभरीको अमधिि मिमिभधदा कम्िीिा 1 

हप्ता अिामड आफ्नो आिदेन िले िनक समुनमिि रहनहुोस)्।  

मनदशेनहरू: 

आिेदनहरू ददउुँसोको 2 बिे सपे्टेम्बर 29 , 2021 सम्ि पूरा िरी डेमलभर िररएको हनपुर्क।  िपाईंको आिेदनको प्रदिया अिामड बढाउनका लामि यो 

आिेदन  पूर्क रूपिा भनुकपर्क। िपाईंको ििाफ “उपलब्ि रै्न” भए िापमन, प्रथिाक्षरका लामि प्रदान िररएको हरेक खाली ठाउुँिा प्रथिाक्षर लेख्नुपर्क।  यदद 

प्रश्न िपाईंिा लाि ूहुँदनै भने, “उपलब्ि रै्न” िा ठीक मिधह लिाउनुहोस्। केही पमन खाली नर्ोड्नुहोस्। 

 

कृपया मनम्न पृष्ठलाई भाडा र आय सीिाहरूका लामि हनेुकहोस ्र थप िानकारीका लामि सिूना प्याकेट पढ्नहुोस।् यो सहायिाप्राप्त आिास होइन।  भाडाहरू 

आिेदकको आम्दानीको आिारिा पररििकन हुँदनै र भाडािालहरू पूर्क भाडा भुक्तान िनकका लामि आफैं  मिम्िेिार हने र्न्।  खण्ड 8, MRVP िा अधय 

भौिरहरूिा रहेका आिेदकहरूले आफ्नो भौिरहरूको प्रमिमलमप, प्रिार्पत्र िा सबैभधदा हालैको भाडा शेयर पत्रका लामि लाि ूिनुकभधदा अिामड आफ्नो 

स्थानीय आिास अमिकारीहरूलाई सम्पकक  िनुकपर्क।   

 

आिेदनहरू सेप्टेम्बर 29, 2021 िा ददउुँसोको 2:00 बिसेम्ि डेमलभर िररएको हनपुर्क (पोस्टिा िररनहुुँदनै)।   

आिेदनहरू मनम्न िररकाले पेश िनक सदकधर्: 

 

अनलाइन आिेदनलाई यहाुँ पूरा िरी पेश िनुकहोस्:https://form.jotform.com/210403447754048 
 

 

 

िेल:  SEB हाउमिङ      मनम्निा अिमस्थत Somerville ड्रप बक्स 

सम्बधििा: Miscela    िा  िोधिािी अपाटकिेधटहरूको भाडािा ददने (मलमिङ) कायाकलय  

257 Hillside Ave     449 Canal Street, Somerville MA 

Needham, MA 02494     सोिबार-आइिबार मबहानको 8 बिेदमेख 10 बिेसम्ि 

नोट: SEB हाउमिङलाई सािकिमनकिा हालै      

बधद िररएको र् िर साइटिािा SEB ड्रपबक्स छ!  नोट: Montaje ड्रप बक्सिा र्ोमडएका आिदेनहरूलाई  

         अमधिि मिमिसम्ि सिीक्षा िररन ेरै्न 

िा        

https://form.jotform.com/210403447754048
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Scan/Email: info@sebhousing.com  िा  फ्याक्स: 617-782-4500 

यदद फ्याक्स िा स्क्यान िद ैहनुहधर् भने, दोब्बर पक्षीय पृष्ठहरूको दबु ैपक्ष प्रसारर् िनक मनमिि हनुहोस ्
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इकाइको 

प्रकार 

अशक्तिा-

पहुँियोग्य 

(DA) र 

श्रिर्शमक्त 

कििोर भएको 

(HI) 

धयूनिि कूल 

िार्षिक 

आम्दानी 

धयूनिि घरायसी 

आकार  

अनुिामनि आकार 

(पररििकन िनुक पने 

मििय) 

बाथरूिहरूको 

सङ्ख्या 

इकाइ 

सङ्ख्या 

िामसक भाडा 

(उपयोमििाहरू 

िा पार्ककङ 

सिािेश रै्नन्) 

सोह्र (16) 50% AMI अपाटकिेधटहरू 

सु्टडियो 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 उपलब्ध छैन $36,420* 2 
1,119-1,205 sq. 

ft.  
2 3 

$1,223-$1,245 

4BR उपलब्ध छैन $46,704* 4 1,570 sq. ft.  2 1 
$1,528 

 

पधर (15) 80% AMI अपाटकिेधटहरू 

सु्टडियो उपलब्ध छैन $47,001 1 453-540 sq. ft.  1 2 
$1,336-$1,355 

1 BR उपलब्ध छैन $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 उपलब्ध छैन $60,401 3 1,287 sq. ft.  2 1 
$1,879-$1,905 

भाडािालहरू भाडाको परूा रकि प्रत्येक िमहना भुक्तान िनकका लामि मिम्ििेार हधर्न।्  भाडाहरू हरेक आिेदकको आम्दानीिा आिाररि हुँदनै 

(मिनीहरूसुँि पमहले नै खण्ड 8 को िा सोसुँि सिान भौिर नहुँदासम्ि)   भाडािालहरू आफ्ना सब ै ग्यास, मिद्युि, पानी र ढल भुक्तान िनकका लामि 

मिम्िेिार र्न्।  कुनै पमन पार्ककङ स्थाल भाडािा सिािशे  िररएको रै्न र प्रत्यके स्थल $75/िमहनाको कि दरिा उपलब्ि हधर्। भाडाहरू िार्षिक रूपिा 

HUD HOME कायकििद्वारा सेट िररधर् र िार्षिक आिारिा पररििकन हधर्। भाडाहरू इकाइ अिमस्थि (काठ फे्रि िा टािर) भिनको आिारिा मभन्न-

मभन्न हधर्। 

 

**कृपया दखेाइएको 80% AMI धयूनििहरू ियन िररएको इकाइिा भएको सुते्न कोठाका सङ्ख्याहरू बराबर घरपररिारको आकारिा आिाररि हधर् भन्ने 

कुरा ध्यानिा राख्नुहोस्। िपाईंको पररिारको सदस्यहरू िपाईंको ियन िररएको इकाइ(हरू) िा भएको सुते्न कोठाहरू भधदा िेरै हनुहधर् भने, कृपया मनम्न 

अमिकिि कूल िार्षिक आम्दानी सीिाहरूको िामलका हनेुकहोस् – 80% AMI इकाइहरूका लामि धयूनिि आम्दानी भनेको िपाईंको पररिारको आकारको 

लामि अमिकिि 50% AMI हो। उदाहरर्का लामि, स्टुमडयो 80% AMI का लामि योग्य दईु-व्यमक्तको पररिारको धयूनिि आम्दानी सीिा $51,200 हन े

छ।  
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अमिकिि कूल िार्षिक आम्दानी सीिाहरू 

िपाईंको घरपररिारिा भएका 

िामनसहरूको सं्या 

50 % AMI 

िा इकाइहरूका सेटको लामि 

इकाइहरूका सेटको लामि  

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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Miscela का लामि लटरी आिदेन 

 

कृपया पररिारको प्रिखुका लामि मनम्न सबै सम्पकक  िानकारी प्रदान िराउनुहोस:्  

  

इिेल ठेिाना:     @       

कृपया मनम्न कुराहरू ध्यानिा ददनहुोस्: यो हािीले िपाईंको आिदेनबारे िपाईंसुँि कुराकानी िनकका लामि प्रयोि िररने इिले ठेिाना हो। 

 

 

 िपाईं आफ्नो इिले ठेिाना निरको सिािशेी आिास मलस्टिकिा सिािशे िनक िाहनहुन्न भने यहाुँ ठीक मिह्न लिाउनहुोस ्

 

कृपया ध्यानिा राख्नुहोस्, पमहले नै पशे िररएको लटरी आिेदनका लामि इिले ठेिानालाई पमहले नै प्रयोि िररएको भएिा, िपाईंले मनम्न 

दईुिटा बाकसहरू िध्य ेएउटािा ठीक मिधह लिाउनुपदकर्: 

िपाईंल ेआफ्नो अमघल्लो प्रस्ििुीकरर् ओभरराइड िनक िाहनभुएको हनाल ेिपाईंल ेफेरर आिदेन दददै हनहुधर् भन ेयहाुँ ठीक मिह्न 

लिाउनहुोस् (हािील ेिपाईंलाई िपाईंको अमघल्लो आिदेन मििारबाट हटाइएको र् भन्ने कुरा सुमनमिि िनकका लामि इिले िने र्ौं)।    

 

िपाईं इिले ठेिाना नभएको िा िपाईंलाई उनीहरूको आिदेनको लामि इिलेिाफक ि सम्पकक  व्यमक्त बन्नका लामि अनरुोि िरेका कोही 

व्यमक्तको िफक बाट आिदेन पशे िदै हनहुधर् भने यहाुँ ठीक मिह्न लिाउनहुोस्। 

 

 

आिेदकको नाि:           

ठेिानााः            

शहर:       राज्य:    मिप:    

िृहको फोन:(  )    कािको फोन:(  )    

सेल फोन:(      )     रोििारदािा:      

 

िपाईंल ेयो अिसर बारे कसरी थाहा पाउनभुयो?  इिले निर िबेसाइट  फ्लायर सिािारपत्र  पररिार/साथी 

अधय ___________________________________________________ 

 

मनम्नमलमखि दईु प्रश्नहरू िकैमल्पक हन् र िपाईंको योग्यिािा कुनै पमन िररकाकाले प्रभाि पाने रै्न। िपाईंको िािीयिालाई कुनल ेउत्कृष्ट रूपिा 

व्या्या िर्क? (एउटा ियन िनुकहोस)्  महस्प्यामनक/ल्यारटनो      िरै-महस्प्यामनक/ल्यारटनो 

 

िपाईंको िामिलाई कुनल ेउत्कृष्ट रूपिा व्या्या िर्क?? (एउटा ियन िनुकहोस)्  

सिेा       िोरा एमसयाली िा प्रशाधि द्वीपिासी          िलू अिरेरकी अधय 
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(िकैमल्पक) िपाईं मसटी अफ सिरमिल्ली  िा काि िनुकहधर् िा िपाईंको पररिारको कुनै पमन सदस्यल े

शहर  िा काि िनुकहधर्? िपाईं िा िपाईंको पररिारको सदस्यले मसटी अफ सिरमिल्ली िा काि िनुकहधर् भने 

 लटरीिा कुनै पमन प्राथमिकिा ददइएको रै्न।  यो एक िात्र खुलासाहो।  यहाुँ मसटी अफ सिरमिल्ली िा काि िने िामनसका लामि प्राथमिकिा र् भनी 

ध्यानिा राख्नुहोस् र यो प्रश्न पमर् आिेदनिा सोमिधर्।         हो  होइन 

 

 

 

 

 

 

 

 

सम्बमधिि पक्ष 

पररिारको कुनै पमन सदस्य मिकासकिाक, संघीय ररयल्टी (FRIT) सुँि सम्बमधिि िा रोििारप्राप्त िरेको िा सम्पमि व्यिस्थापन कम्पनी, ग्रेस्टारसुँि 

सम्बमधिि िा रोििारप्राप्त िरेको हनुहधर्?   

  छ 

   रै्न 

र् भन,े कृपया यहाुँ प्रदान िररएको खाली ठाउुँिा सम्बधिको व्या्या िनुकहोस:् 

 

 

उमिि सुमििा 

अपाङ्खििा भएका व्यमक्तहरूलाई आिासको उपयोि िनक र आनधद मलनको लामि सिान अिसर ददन उक्त सुमििा िा पररिािकनहरू आिश्यक हन सक्दा, 

अपाङ्खििा भएका व्यमक्तहरू मनयि, नीमि, अभ्यास िा सेिाहरूिा उमिि सुमििा अनुरोि िनक िा आिासिा उमिि पररिािकन अनुरोि िनकका लामि 

हकदार हनुहधर्। 

घरको कुनै पमन सदस्यसुँि हािीलाई िपाईंसुँि सञ्चार िनकका लामि आिश्यक हन सके्न इकाइ िा िैकमल्पक िररकाहरूिा  कुनै पमनउपलब्ििा िा उमिि 

सुमििाका अनुरोि िा पररििकनहरू छ?   

  छ 

   रै्न 

र् भन,े कृपया यहाुँ प्रदान िररएको खाली ठाउुँिा व्या्या िनुकहोस ्िा हस्िाक्षर िररएको कथन लखे्नुहोस ्र यसलाई संलग्न िनुकहोस:् 

 
 

भािा 
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िपाईंले सञ्चार िनक िाहने अङ्खग्रेिी बाहके अधय भािा र् भने, कृपया यहाुँ सङ्खकेि िनुकहोस्: 

 

अरबी       केप भर्षडयन दिओल मिमनयाुँ         फे्रधि हाइरटयन दियोल  नपेाली   

 

 पोिुकिाली     रूसी     स्पमेनश       मभयिनािी       अधय ______________________       
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पररिार र  इकाइहरू आकार/प्रकार 

 

कृपया इकाइ ग्रहर् िन ेसबै पररिारका सदस्यहरूका लामि मनम्न िाटक भनुकहोस्।   पमहलो िा दोस्रो त्रैिामसकिा निमधिएको बालबामलकालाई 

िपाईंको पररिारको सदस्यको रूपिा सिािेश िनक सदकदनै भनी ध्यानिा राख्नुहोस ् (िर मिनीहरूको िेस्रो त्रैिामसकिा निमधिएका बालबामलकाहरूलाई 

यो कायकििको िािकमनदशेन अधििकि िपाईंको पररिारको सदस्यको रूपिा िर्ना िनक सदकधर्)।  

 

रु्रिएको भएिा आिेदकले पमर् पूर्करूपिा कायाकमधिि रु्िै सम्झौिाको प्रमिमलमप र दिु ै पक्ष रु्िै ठेिानािा बस्र्न् भनी प्रिामर्ि िद ै उनीहरूले 

मलि/नोटराइि िररएको शपथ-पत्र प्रदान निदाकसम्ि कानुनी रूपिा मििामहि िोडीहरूलाई पररिारको महस्सा िामनने र् भन्ने कुरा ध्यानिा राख्नुहोस्।  

पररिारको प्रिुखसुँि  ििकिा 180 ददनका लामि भौमिक संरक्षर् िा अमभभािकत्ि भएिा िात्र नाबालक/आमश्रिहरूलाई  पररिारको सदस्यको रूपिा िान्न 

सदकधर्।   

 

साथै एकसाथ आिेदन ददन ेअसम्बमधिि र अमििामहि पररिारका सदस्यहरूले  उहाुँहरू अमधिि कायकिि प्रिार्ीकरर्को सियिा हालै सुँिसुँि ैबसोबास 

िनुकहधर् भनी प्रिार्ीकरर् प्रदान िनुक पने हधर्  भन्ने कुरा ध्यानिा राख्नुहोस्।  सुँि ैबसे्न इमिहास नभएका अमििामहि संलग्न पररिारहरू योग्य हुँदनैन्। 
 

 

िपाईंले प्रत्येक घरायसी सदस्यका लामि िामथको िामलकािा पररिारको प्रिुख व्यमक्त र मिद्याथीको प्रश्न दिुैको लामि Y िा N िा िोलो लिाउनुपर्क। 

कृपया उनीहरू पूर्ककालीन मिद्याथी नभएका र उनीहरू हालै सुँि ैबसेका र यो सम्पमििा िपाईंसुँि बसे्न कोही व्यमक्तसमहि घरको सह-प्रिुख भएसम्ि, 

पूर्ककालीन मिद्याथी िात्र आम्दानी प्रमिबमधिि इकाइको लामि योग्य हधर्न् भन्ने कुरा ध्यानिा राख्नुहोस्। 

 

                                                           

 

 

 

नाि (पमहलो, थर ) 

उिरे
1
 

(यो "0" िा मिरो हन 

सक्दनै, निमधिएको 

बालबामलकाका लामि 

िल ददइएको नोट 

हनेुकहोस्) 

के यो व्यमक्त 

पररिारको 

िमुखया(हरू) 

िध्य ेएउटािा 

पनुकहधर्2
 ? 

आिदेकसुँिको नािा यो 

पषृ्ठको शीिकिा सिूीबद्ध 

िररएको छ 

के यो व्यमक्त 

परू्ककालीन 

मिद्याथी
3
  हनहुधर् 

िा अको 12 

िमहनािा 

परू्ककालीन मिद्याथी 

हनहुनरे्? 

  छ रै्न 
 छ रै्न 

  छ रै्न 
 छ रै्न 

  छ रै्न 
 छ रै्न 

  छ रै्न 
 छ रै्न 

  छ रै्न 
 छ रै्न 

  छ रै्न  छ रै्न 
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1 निधिेको बालबामलका आफ्नो िसे्रो त्रैिामसकिा भएिा िात्र उनीहरूलाई यो िामलकािा राख्न सदकधर् (र त्यस्िा अिस्थाहरूिा "निमधिएका, िोदकएको 

अमधिि मिमि ...हो" लेख्नुहोस् र मिनीहरूको िोदकएको अमधिि मिमि राख्नुहोस्)। 0-12 िमहनाबीिको बालबामलका लामि, िपाईंले उनीहरूको उिेरलाई 

िमहनािा उल्लेख िनुकपदकर् (उदाहरर्: “5 िमहना”)।  उनीहरूको उिेर “0” िा नराख्नुहोस् ।  

2 पररिारको प्रिुख भनेको इकाइ प्रयोि िने अको व्यमक्तको करहरूिा आमश्रिको रूपिा सूिीबद्ध नभएका कुनै पमन 18 ििकभधदा बदढ उिेरको मनिासी हो। 

3 पूर्ककामलन मिद्याथीलाई मिद्यालयको अमभलेखीद्वारा पररभामिि िररधर्।   

 

 

 

के िपाईंलाई असक्षि पहुँि योग्य इकाइ आिश्यक पर्क?        पर्क      पदैन 

पर्क भने, लटरी पमर्, पहुँियोग्य इकाइको लामि प्राथमिकिा प्राप्त िनक लटरी पमर्  पहुँियोग्य इकाइको आिश्यकिाको प्रिार्ीकरर् आिश्यक हने छ।   
 

के िपाईंलाई श्रिर्शमक्त कििोर भएको इकाइको समुििाहरू आिश्यक पर्क?     पर्क      पदैन 

पर्क भने, लटरी पमर्, श्रिर्शमक्त कििोर भएको सुमििाको  इकाइको आिश्यकिाको प्रिार्ीकरर् श्रिर्शमक्त कििोर भएको इकाइको लामि प्राथमिकिा 

प्राप्त िनक आिश्यक हने छ।   

 

 

 

 

 

के िपाईंलाई पररिारका सदस्यहरूको कूल सङ्ख्याभधदा िरैे सतु्ने कोठाहरू भएको इकाइको लामि अपाङ्खििा िा मिदकत्सा आिश्यक र् 

(उदाहरर्: िपाईं आफ्नो अपाङ्खििा िा मिदकत्सा आिश्यक सिायोमिि िनकको लामि 2BR इकाइ आिश्यक पन े1 घरायसी व्यमक्त हनहुधर्)?   

कृपया लटरी पमर्, "हो" मिधह लिाउने पररिारले अपाङ्खििा उपिार िने मिदकत्सक िा अधय मिदकत्सा पेशेिरबाट हालको प्रिार्ीकरर् प्रदान िनक 

आिश्यक हने र् भनी ध्यानिा राख्नुहोस् र नोटिा पररिारको सदस्य अपाङ्खििाको कारर् अमिररक्त सुते्न कोठाको आिश्यकिािा हनुहधर् भन्ने कुरा उल्लेख 

िनुकपर्क। 

  हो      होइन 

 

हो भन,े कृपया अमिररक्त सतु्ने कोठाको लामि िपाईंको आिश्यकिालाई उत्कृष्ट रूपिा िर्कन िन ेअिस्था ियन िनुकहोस:् 

  पररिारको सदस्य नहनभुएको मलभ-इन सहायक     

  मिदकत्सा उपकरर्को लामि भण्डारर् 

  अधय, कृपया िर्कन िनुकहोस:्     

 

 

 

 

कृपया िपाईंल ेआिदेन ददनभुएको सब ैइकाइको साइिहरू िाुँि िनुकहोस।्  िपाईंल ेएकभधदा बढी इकाइ आकारको लामि आिदेन ददन 

सकु्नहधर् िर यदद िपाईंल ेआफ्नो सबभैधदा ठूलो इकाइको आकारभधदा िरैे सतु्ने कोठाहरू भएका इकाइको लामि आिदेन ददनहुधर् र् भन,े  

िपाईंलाई उक्त प्रिीक्षा सिूीिा (िा िपाईंल ेआिदेन नददएको इकाइ आकारहरूका लामि कुनै अधय प्रिीक्षा सिूीहरू) थमपने रै्न।  यद्यमप, 

कृपया िपाईंसुँि लटरी पमर् काििािीकरर् िररनुपने अमिररक्त सुते्न कोठाको लामि  अपाङ्खििा िा मिदकत्सा आिश्यकिा नहुँदासम्ि प्रमि सुते्न कोठा 

धयूनिि एक व्यमक्तको लामि आिश्यक पर्क भन्ने कुरा ध्यानिा राख्नुहोस्।  िपाईंले अमिररक्त सुते्न कोठाको लामि मिदकत्सा आिश्यकिा पाउनको लामि दाबी 

िनुकहधर् र् िर यसलाई काििाि िनक सकु्नहुँदनै भने, िपाईंलाई सब ैप्रिीक्षा सूिीहरूको िल रामखन ेछ।  

उदाहरर्को लामि: 2 व्यमक्तको पररिारले  1BR त 2BR दिुैका लामि आिेदन ददन सक्र्न् िर अमिररक्त सुते्न कोठाको लामि  मिदकत्सा आिश्यक नहुँदासम्ि 

तत 3BR इकाइको लामि आिेदन ददन सक्दनैन्।   
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                       स्टुमडयो                 1 िटा सतु्ने कोठा                2 िटा सतु्ने कोठा             3 िटा सतु्ने कोठा          4 िटा सतु्ने 

कोठा  
 

 

 SOMERVILLE प्राथमिकिा िानकारी (िपाईंल े"हो" िा "होइन" िा ठीक मिधह लिाउनपुर्क) 

 

िपाईं हाल Somerville हाउमिङ अमिकारी (SHA) प्रिीक्षा सिूीहरू िा केधरीकृि खण्ड 8 प्रिीक्षा सिूीहरूिा हनहुधर्?  

   छ      रै्न 

 

यदद रै्न भने, लटरी पमर्, यो प्राथमिकिा प्राप्त िनकका लामि SHA बाट प्रिार्ीकरर् िा केधरीकृि खण्ड 8 प्रिीक्षा सूिी आिश्यक हने छ।  िपाईंले "र्" िा 

मिधह लिाउनुहधर् िर लटरी पमर् िपाईंले ददइएको अमधिि मिमिसम्ि  आफूसुँि यो प्राथमिकिा र् भनी प्रिामर्ि िनक सकु्न हुँदनै भने, िपाईंलाई सब ै

प्रिीक्षा सूिीहरू बाट हटाइन ेछ।  

SHA प्रिीक्षा समूििा रहेका पररिारहरूका लामि: लटरी पमर्, SHA द्वारा पूरा िररएको यो आिेदनको पर्ामड “SHA प्रिीक्षा सूिी पमुष्टकरर्" फाराि 

भएको सुमनमिि िनुकहोस्।  SHA ले फाराि पूरा िरेपमर्, िपाईंलाई लटरी पमर्सम्ि पमन यसिा पखकन आिश्यक पर्क।  िपाईं SHA प्रिीक्षा सूिीिा 

भएको आफ्नो मस्थमिको बारेिा अमनमिि हनुहधर् भने, िपाईंले भाडािाल र्नोट कायाकलयलाई 617-625-1152 िा कल िनक सकु्नहधर् िा मनम्निा िाुँि 

िनक सकु्नहधर्: sha-web.org/wlstatus.aspx  

केधरीकृि खण्ड 8 प्रिीक्षा सिूीिा रहेका पररिारहरूका लामि: िपाईं केधरीकृि खण्ड 8 प्रिीक्षा सूिीहरूिा हनुहधर् भनी िाुँि/पमुष्ट िनकका लामि 

www.gosection8.com िा आफ्नो खािा लिइन िनुकहोस् र यो िेबसाइट िाफक ि िपाईंले आिेदन िनुकभएको सब ैप्रिीक्षा सूिीहरूिा आफ्नो आिेदनको 

मस्थमिहरू हनेुकहोस्। िपाईंले आफ्नो मस्थमिको मस्िनसट िा pdf मलन र लटरीपमर्सम्ि पमन यसिा पखकन आिश्यक पनेर्। 

 

िपाईं हालै Somervilleिा बस्नहुधर् िा परू्क-सिय काि िनुकहधर्?        हो      होइन 

 

हो भन,े कृपया लटरी पमर् याद िनुकहोस्, िपाईंलाई प्राथमिकिा प्राप्त िनकका लामि िलको अनचु्रे्दिा मिस्ििृ िररएको काििाि  पशे िनक आिश्यक पन ेछ।  

यहाुँ "हो" िा मिधह लिाएका िर लटरीपमर् यो प्राथमिकिा प्रिामर्ि िनक नसके्न पररिारहरूलाई लटरीको िाध्यिबाट रामखने  सब ैप्रिीक्षा सूिीहरूको 

िल्लो भािबाट रामखन ेछ।   

िपाईं हाल Somerville िा बसु्नहधर् भने, लटरीपमर् िपाईंलाई आफ्नो सबैभधदा हालैको उपयोमििा मबलको प्रमिमलमप िा ििकिान मलिको प्रमिमलमप, िा 

बैंक मििरर्को प्रमिमलमप, िा आफ्नो सेल फोन मबलको प्रमिमलमप िा आफ्नो ििदािाको दिाक पेश िनक आिश्यक पने र्।  काििाि ििकिानको हनुपर्क त 

Somerville िा आिेदकको नाि र ठेिानालाई सिािेश िररनुपर्क। 

िपाईं हाल Somerville िा परू्क सिय काि िनुकहधर् भने लटरीपमर् िपाईंलाई (A) िपाईं हप्तािा 32 घण्टा भधदा िेरैसम्ि रोििार रहनुभएको 

Somerville को ठेिाना दखेाउन ेआफ्नो सबैभधदा हालको भुक्तान मििरर्हरू पेश िनक आिश्यक पने र् िा यी मििरर्हरूिा िपाईंको भुक्तान मििरर्हरू 

दखेापदनैन् भने िपाईंलाई  (B) कािको ठेिाना उल्लेख िने कम्पमनको लेटरहेडिा आफ्नो किकिारीकोले हस्िाक्षर िरेको मििरर्, किकिारीको नाि र उक्त 

काििा Somerville िा िपाईंले काि िने प्रमि हप्ता (औसििा) को रकि पेश िनक आिश्यक पने छ। 
 

 

घर  स्िामित्ि ("हो" िा "होइन" िा िोलो घरेा लिाउनहुोस)् 

 

यस आिदेनिा सिूीबद्ध भएका कोहील ेघरको स्िामित्ििा राख्नहुधर् ?      छ      रै्न 

 

कृपया स्िामित्ििा रहकेो िा सम्पमििा रुमि राख्न ेिा कायकिि प्रिार्ीकरर्को कारोबार िा मििोबधिकिा आफ्नो नाि भएका आिेदकहरू 

आय-प्रमिबमधिि अपाटकिेधटका लामि अयोग्य र्न् भनी ध्यानिा राख्नुहोस्।  

 

आम्दानी 
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िपाईंल ेहालै प्राप्त िनुक भएको िा िपाईंसुँि खण्ड 8 िोबाइल िा MRVP भौिर िा प्रिार् पत्र छ?   

  छ      रै्न  

लटरी एिेधटले आम्दानीको स्रोिको आिारिा भेदभाि िदनै।  यस प्रश्नलाई भाडा भुक्तान िनकका लामि क्षििा मनिाकरर् िने एकल प्रयोिनका लामि 

सोमिधर्। 

 

मनम्न आम्दानीसम्बधिी िामलकालाई परूा िन ेमनदशेनहरू  

कृपया मनम्न पृष्ठिा आम्दानीसम्बधिी िामलकालाई पूरा िनुकहोस्।  आय मनिाकरर्को प्रयोिनका लामि, “पररिार” भन्नाले मलििा नाि दखेा पने सब ै

व्यमक्तहरू र उनीहरूलाई मलििा सिािेश निररए िापमन आफ्नो स्थायी प्राथमिक मनिासको रूपिा आिास इकाइलाई ग्रहर् िनक िाहने सब ै

व्यमक्तहरूलाई पमन िनाउुँर्। 

 

  रु्रिएको भएिा आिेदकले पूर्करूपिा कायाकमधिि रु्िै सम्झौिाको प्रमिमलमप र दिुै पक्ष रु्िै ठेिानािा बस्र्न् भनी प्रिामर्ि िद ैउनीहरूले मलि/ शपथ-

पत्र प्रदान निदाकसम्ि कानुनी रूपिा मििामहि िोडीहरूलाई पररिारको महस्सा िामनन ेछ ।    सब ैघरका सदस्यहरूको आम्दानीलाई 18 ििकभधदा िुमनका 

घरायसी सदस्यहरू िा आमश्रिहरू भएका (िर कृपया िी आमश्रिहरूका लामि काििाि अझ ैपमन आपूर्षि िररएको हन आिश्यक हधर् भनी ध्यानिा 

राख्नुहोस्) पूर्ककालीन मिद्याथीहरूको $480/ििकिा कुनै पमन आम्दानीका लामि रोििारबाट आम्दानी रू्टका साथ सिािेश िररन ेछ। 

 

कृपया मनम्न कुराहरूिा ध्यान ददनहुोस:् 

1. ििकिानको ज्यालाहरू, िलबहरू, रटप्सहरू, इत्याददबाटको कूल आम्दानी भनेको कुनै पमन कटौिीहरू िररनुभधदा अमघको पूर्क रकि हो र अनुिामनि 

ििकिानको िार्षिक आम्दानी मनिाकरर् िनक प्रयोि िररएको रकि हो। 

2. स्ियं-रोििार आिेदकहरूका लामि- प्रदान िररएको खाली ठाउुँिा सम्झौिा िा िामिरको नाि सिािेश हधर्।  िपाईंलाई खण्ड 2 िा पेश िनकका लामि 

आिश्यक पने सब ैअमिररक्त काििाििा मनदमेशि िररन ेछ। 

3. “ब्याि आम्दानी” भन्नाले अिकाश खािाहरू िा “पेधसन” िा “अिकाश”को लामि लाइनहरूिा िएअनुसार 401K बाट मनकामलएका रकिहरू बाहेक कुनै 

पमन सम्पमिबाट िपाईंले प्राप्त िनुकभएको कुनै पमन रकिलाई िनाउुँर्। 

 

 

 

 

िपाईंले आम्दानीसम्बधिी िामलकािा  कूल आम्दानीको सबै स्रोिहरू सिूीबद्ध िनुकपर्क।  कुन ैखण्ड लािू नभएिा, काट्नहुोस् िा उपलब्ि रै्न लखे्नुहोस।्  

आम्दानी-प्रमिबमधिि इकाइ सुरमक्षि िनुकपिूक, िपाईंलाई प्रत्यके पररिारको सदस्यका लामि आम्दानीको प्रत्यके स्रोिका मिस्ििृ कथनहरू पशे िनक मनदमेशि 

िररन ेछ।   

 

लटरी पमर्, िपाईंलाई आम्दानीको सब ैस्रोिहरूका लामि र् िटा (6) सबभैधदा हालैको मनरधिर भुक्तानी स्टबहरू र/िा आम्दानी मििरर्हरू, बैंक 

मििरर्, W-2 मििरर्हरूको िीनिटा (3) मनरधिर िमहना र पररिारको प्रत्येक सदस्यका लामि सबभैधदा हालैको संघीय आम्दानी कर दफिाकहरू (सब ै

संलग्न र संसोिनहरू समहि) फाराििा सिथकन काििाि संलग्न िनकका लामि अनुरोि िररने छ। 

 

आम्दानीको स्रोि 
िार्षिक/िार्षिक कूल 

आम्दानी 

सबै घरका सदस्यहरूका लामि रोििारबाट आम्दानी/ज्यालाहरू: 

 

$ 

  

सबै घरका सदस्यहरूका लामि स्िय-ंरोििारबाट आम्दानी/ज्यालाहरू: 

 

$ 

  

िार्षिक बाल सहायिा प्राप्त भएको:  $ 
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िार्षिक िीिन-मनिाकहका लामि प्राप्त भएको: $ 

सबै घरका सदस्यहरूका लामि िार्षिक कूल सािामिक सरुक्षा आम्दानी: $ 

सबै स्रोिहरूबाट प्राप्त िररएको िार्षिक पधेसन आम्दानी:  $ 

सबै अिकाश खािाहरूबाट िार्षिक रूपिा मलइएको कूल मििरर्हरू: $ 
  

अको 12 िमहनाको लामि कूल अपमेक्षि बरेोििारी ज्यालाहरू (नोट: 

FPUCलाई यस कायकििका लामि मिधिी निररएको हनाले FPUC 

(सघंीय िहािारी बेरोििारी क्षमिपरू्षि) लाई मिधिी निनुकहोस)्: 

$ 

अको 12 िमहनाका लामि कूल अपमेक्षि कािदारको क्षमिपरू्षि: $ 

अको 12 िमहनाका लामि कूल अपमेक्षि मिच्रे्द भुक्तान: $ 

  

TAFDC/EAEDC $ 

 
 

परू्ककालीन मिद्याथी आम्दानी 

(18 & सोभधदा िामथका िात्र)ै 

$ 

  

एक ििकको लामि पररिार/साथीहरू र पनुराििी उपहारहरूबाट कूल 

सािमयक भुक्तानीहरू: 

(िस्िै पररिारबाट भाडा सहायिा) 

$ 

  

एक ििकिा सबै सम्पमि खािाहरूिा आर्षिि िररएको ब्याि: $ 

  

िपाईंसुँि सम्पमिको स्िामित्ि अमिकार हधर् र भाडा पाउनहुधर् भने, 

िपाईंको घर िग्िा खररद-मबिी सम्पमिहरूबाट िार्षिक भाडाबाट हने 

आम्दानीको कुल िात्रा: 

 

$ 

  

 

 

थप  आयसम्बधिी प्रश्नहरू अको पषृ्ठिा र्न!् 

 

 

अमिररक्त आयसम्बधिी प्रश्नहरू: 

 

 

  यदद िामथको िामलकािा (िस्ि ैििक सिामप्तको बोनसहरू,  

 

प्रत्यामशि िमृद्ध) बोनससम्बधिी आम्दानी प्रमिमबमम्बि हुँदैन भने यहाुँ ठीक मिह्न लिाउनहुोस ्र  त्यसपमर् िलको बाकसिा आफ्नो अपमेक्षि 

बोनस आम्दानी प्रदान िनुकहोस् (उदाहरर्: “John Doe ल ेपात्रो ििकको अधत्यिा $1,000 र त्यसपमर् “$1,000” बोनस प्राप्त िनुकहन ेछ) 

 
 

 

   

 

 

बोनस आम्दानीको मििरर्हरू: 

 

अको 12 िमहनािा अपमेक्षि बोनस आम्दानी:  

$ 
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  िामथ ददइएका िामलकाहरू र बाकसहरूिा कुन ैपमन अधय आम्दानी प्रमिमबमम्बि रै्नन ्भने यहाुँ ठीक मिह्न लिाउनहुोस।्   

 
  
 

  

 

 

अब आम्दानी िामलका (पमर्ल्लो पृष्ठिा) र िामथको दईुिटा बाकसहरूिा सब ै आम्दानीको कूल 

मनकाल्नुहोस्।   िपाईंको घरको कूल िार्षिक आम्दानी: 
 

 

 

 

                         

        

िपाईंले यो लटरीसम्बधिी आिेदनको सुरुिाििा दखेाइएको आम्दानी सीिाहरू मिरूद्ध िामथको बाकसिा 

आफ्नो घरको कूल िार्षिक आम्दानी िाुँि िनुकपर्क। 

“अधय” आम्दानीका मििरर्हरू (मयनीहरू िामथको कुनै पमन िामलकािा 

प्रमिमबमम्बि हनहुुँदनै): 

 

अको 12 िमहनिा “अधय” स्रोिहरूबाट कूल 

अपमेक्षि आम्दानी:  

 

$ 

 

$ हो 
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कृपया आफ्नो घरको सम्पमिको िानकारी का साथ िलको िामलकालाई पूरा िनुकहोस्  कुनै पमन पररिारको सदस्यलाई यस आिेदन अिामड दईु ििकमभत्रिा 

सम्पमिको पूरा र मनष्पक्ष ििकिान निद िूल्य भधदा कि सम्पमिको लामि आफ्नै सम्पमिबाट िमञ्चि िररएको र् भने, यसको प्रबधि सियिा सम्पमिको पूर्क 

र मनष्पक्ष निद िूल्यलाई िामथको िामलकािा सूिीबद्ध िररएको हनुपदकर्। 

 

िरै-अिकाश सम्पमिहरू रकम  

सबै िाुँि िन ेखािाहरूिा कूल रकम : $ 

सबै बिि िने खािाहरूिा कूल रकम : $ 

सबै भधेिो/पपेैल/निद-एपका खािाहरूिा कूल रकम : $ 

ट्रस्टहरू (िपाईंले पहुँि िनक सके्न) िा कूल रकम : $ 

प्रिार्पत्रहरू/CDs िा कूल रकम : $ 

िििहरू/टे्रिरी ऋर्पत्रिा कुल शलु्क: $ 

पारस्पररक कोििा कुल शलु्क: $ 

पुुँिी बिार खािािा कुल शलु्क $ 

सम्पमिहरूको िदु्वािा कुल शलु्क (निद, दिप्टोकरेधसी इत्यादी): $ 

 

के िपाईं िा यस आिेदनिा भएका कोही व्यमक्त हाल सम्पमिको िामलक 

हनुहधर् िा िपाईं िा यस प्रिार्पत्रिा भएका कोही व्यमक्त कुन ैसम्पमिको 

मबिीबाट पसैाको कुन ैपमन रकि प्राप्त िनक हकदार हनहुधर्? (ििकिान िा 

आिािी अदालि सम्झौिाको िाध्यिबाट)               हो      होइन 

 

यदद हो भने, कुल नटे इदिटी (िलु्याङ्खकन िलु्य िाइनस मििो िा मिनक 

बाुँकी ऋर्हरू) लाई बक्सिा दायाुँ पिी स्िामित्ि िररएको सबै घर िग्िा 

खररद मबिीिा राख्नहुोस ्र यो सम्पमि आम्दानी प्रिार्ीकरर् हन ुभधदा 

अमघ मबिी िररएको हनपुर्क भन्न ेकुरा ध्यानिा राख्नहुोस।् 

 

 

 

$ 

िरै-अिकाश सम्पमिहरूको कूल िम्िा $ 

नोट: यस लटरीिा “िैर-अिकाश सम्पमिहरूको कूल िम्िा” योग्यिाको लामि $250,000 भधदा कि हनपुर्क।  

 

अिकाश सम्पमिहरू  

कृपया ध्यानिा राख्नुहोस्, सरकारले पमहिान िरेको अिकाश 

खािाहरू/उत्पादनहरूिा भएका रकिहरूलाई िात्र यहाुँ लेमखएको हनुपर्क: 

िपाईंले आफ्नो अिकाशको लामि बििहरू िा लिानीको रूपिा अको 

प्रकारको सम्पमि उपयोि िद ैहनुहधर् भने, कृपया मिनीहरूलाई िामथको 

“िैर-अिकाश सम्पमिहरू” को खण्डिा लेमखएको हनुपर्क भनी ध्यानिा 

राख्नुहोस्। 

रकम  

401(K)s िा कूल रकम : $ 

IRAs िा कूल रकम : $ 

िार्षिक भिाहरूिा कूल रकम : $ 

अधय सबै कर-मिलमम्बि अिकाश खािाहरूिा कूल रकम : $ 
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अिकाश सम्पमिहरूको कूल रकम  $ 

नोट: यस लटरीिा अिकाश सम्पमिहरूका लामि कुनै सम्पमिको सीिा रै्न।  

 

 

 

 

 
 

 

िपाईंले अब अको पषृ्ठलाई पढ्न, मिमि समहिको 

हस्िाक्षर िनुकपर्क। 
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कृपया िपाईंले हस्िाक्षर िनुकभधदा अिामड िल भएका प्रत्यके िस्िलुाई ध्यानपिूकक पढ्नहुोस।् 

 

1. ि यसद्वारा यस आिदेनको प्रत्येक पषृ्ठिा उपलब्ि िराइएको िानकारी सत्य र सही र्न ्भनी पीडा र झटुो बयानको दण्ड अधििकि घोिर्ा िदकरु्। यस आिदेनिा 

कुनै पमन आम्दानीको श्रोि िा सम्पमिहरूको खलुासा िररएको रै्न  िा यसिा उपलब्ि िराइएको कुनै पमन िानकारी सत्य िा सही नभएिा, यस आिदेनलाई 

थप ध्यानाकिकर्बाट िरुूधिै हटाउन सदकधर् र िलाई अब उपराधि इकाइ आरमक्षि िनक अनिुमि ददइने रै्न भन्ने कुरा ि बझु्दरु्। 

2. िैल ेयो पृष्ठ हस्िाक्षर िरेन र यसिा मिमि लेखेन र नािको पमहलो अक्षर लेखेर हस्िाक्षर िरेन भने यो आिेदन अपूरो हने र् भनी ि बुझ्दरु्। 

3. हस्िाक्षर िने व्यमक्तले यस आिेदनिा सूिीबद्ध िररएका िामनस िा मिनीहरूका पररिारहरूसुँि मिकासिा मििीय रूमि रै्न र यस आिेदनिा सूिीबद्ध िररएका 

िामनससुँि यो सम्पमि मनयधत्रर् िनक िहनयोग्य आिास िािकमनदेशनहरूद्वारा सम्बमधिि पक्षिा ध्यानाकिकर् िररने रै्न भनी प्रिामर्ि िदकर्। 

4. हस्िाक्षर िने व्यमक्तले िहन योग्य इकाइ हस्िाक्षर िने व्यमक्तको प्रिुख मनिास हने र् भनी प्रिामर्ि िदकर् र हस्िाक्षर िने व्यमक्तले िहन योग्य इकाइिा बस्दा 

अधय स्थान िा ट्रस्टिा घरको स्िामित्ि िनक सक्दैन। 

5. िामथको कुनै पमन िानकारी सत्य र सही नभएिा, यस िहन योग्य हाउमिङ कायकिि िाफक ि इकाइहरू ग्रहर् िनकका लामि मलि िा आिाससम्बधिी सम्झौिा रद्द 

िने मििय बन्न सक्र् भनी ि बुझ्दरु्। 

6. यो प्रारमम्भक आिेदन हो र प्रदान िररएको िानकारीले आिासको ग्यारेण्टी दददैन भनी ि बुझ्दरु्।  

7. ि बुझ्दरु् दक यो मलिसम्बधिी आिेदन होइन र यदद िहनयोग्य इकाइ भाडािा ददने प्रदियािा अिामड बढ्नको लामि अिसर ददइएिा, िैल ेभाडािा ददन े

कायाकलयिा मलि आिेदनलाई पूरा िनक आिश्यक पर्क िहाुँ िेरो मलि योग्यिालाई िेमडट स्कोर, भाडािाल इमिहास र अपरामिक पृष्ठभूमि परीक्षर् िस्िा 

अमिररक्त कारकहरूद्वारा मनिाकरर् िररने छ। 

8. यो आिेदन पेश िरेपमर् देखा पने िेरो घरेलु आम्दानी िा सम्पमिहरूिा भएका कुनै पमन सािग्री पररििकन िा घरायसी संरिनािा भएका पररििकनहरूले िलाई 

िहनयोग्य आिासको लामि अयोग्य ठहर्याउन सक्र् भनी ि बुझ्दरु्। 

9. सह-हस्िाक्षरकिाक र उिरदायीहरू लाई  अनुिमि ददइएको रै्न।  

10. यदद िेरो इिेल ठेिानालाई यस आिेदनिा प्रदान िररधर् भने, िैल ेअधयथा मलमखि अनुरोि निदाकसम्ि SEB हाउमिङ पोस्टल िेलको सिा िेल िरेर िसुँि 

अनुरूप हने र् भनी ि स्िीकार िदकरु्। िेरो सम्पकक  िानकारीिा भएको कुन ैपमन पररििकनहरूलाई मलमखि रूपिा SEB हाउमिङलाई ररपोटक िररएको हनु पर्क 

भनी ि बुझ्दरु्। 

11. मिकासका लामि सरकार िहन िनक योग्य हाउमिङ कायकिि िस्िै िािकमनदेशनहरू लािू िदाक र/िा आम्दानीको महसाब िदाक SEB द्वारा  

 

कुनै पमन पुमष्ट िररएको त्रुरट बाहके योग्यिाको मनिाकरर् SEB हाउमिङद्वारा िािकमनदेशनको आिारिा िररधर्, मनर्कय अमधिि हो भनी ि स्िीकार िरु्क र ि यो 

आिेदनसुँि सम्बमधिि कुनै पमन दािी(हरू) बाट हामनरमहि SEB हाउमिङ होल्ड िनक ि सहिि रु्। 

12. हस्िाक्षर िने व्यमक्तल ेयस आिेदनिा प्रदान िररएको िानकारीलाई प्रिामर्ि िनकका लामि मसटी अफ सिरमिल्ली, SEB हाउमिङ र फेडरल ररयाल्टी (Federal 

Realty) िा आफ्ना मनयुमक्तहरूलाई सहिमि ददनुहधर्।  हस्िाक्षर िने व्यमक्तले िेस्रो-पक्ष सधदभकहरूबाट आम्दानी र सम्पमि मनिाकरर् िनकका लामि आिश्यक पने 

िानकारीको प्रकाशनको अमिकार प्रदान िनुकहधर्।  

13. ि बुझ्दरु् दक यदद िैले आय-प्रमिबमधिि इकाइहरू ग्रहर् िरेिा, िैल ेिार्षिक रूपिा आम्दानी र सम्पमिको काििाि पेश िनुक पर्क। 

 

________________________________________________     ___________________ 

आिेदकको हस्िाक्षर           मिमि 

 

________________________________________________     ___________________ 

आिेदकको हस्िाक्षर           मिमि 

 

________________________________________________     ___________________ 

आिेदकको हस्िाक्षर           मिमि 
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सबै काििािहरूलाई कभरपृष्ठिा मनदमेशि िररएअनसुार सलंग्न िनुकहोस्।  प्रश्नहरूका लामि info@SEBHousing.com िा (617) 782-6900 

x1 िा सम्पकक  िनुकहोस्। 

 

यो मिकासले िामि, रङ, रामिय िलू, अपाङ्खििा, उिेर, िंश, बालबामलका, पाररिाररक मस्थमि, िंशार्ुिि िानकारी, िैिामहक मस्थमि, सािकिमनक 

सहायिा प्रामप्त, ििक, मलङ्खि, यौन झुकाि, लैमङ्खिक पमहिान, सैमनक/सैधय मस्थमि िा काननूद्वारा मनिेि िररएको कुनै अधय आिारसुँि आिाररि 

आिेदकहरूको र्नोटिा भेदभाि िदनै। 

 

SHA (Somerville हाउमिङ अमिकारी) 

प्रिीक्षा सिूी पमुष्टकरर् फाराि 
Somerville हाउमिङ अमिकारी 

30 Memorial Road, Somerville, MA 02145 

टेमलफोन (617) 625-1152 फ्याक्स (617) 628-7057 TDD (617)628-8889 

 

यदद िपाईं SHA प्रिीक्षा सिूीिा रहेको आफ्नो मस्थमिबारे अमनमिि हनुहधर् भने, िपाईंले भाडािाल र्नोट कायाकलयलाई 617-625-1152 िा फोन िनक 

िा यहाुँ िाुँि िनक सकु्नहधर्: sha-web.org/wlstatus.aspx (िपाईंले उक्त मलङ्खकलाई आफ्नो ब्राउिरिा प्रमिमलमप बनाउन र टाुँस्न सकु्नहधर्) 

 

 

SHA द्वारा परूा िनुकपने (आिदेकद्वारा होइन) 

 
मिमि: 

 

नाि: 

 

सािामिक सरुक्षा #: 

 

 

1. के िामथ सिूीबद्ध िररएको व्यमक्त केधरीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सिूीिा हनहुधर्? 

 

  छ      रै्न  

 

2. के िामथ सिूीबद्ध िररएको व्यमक्त Somerville हाउमिङ अमिकारी सिकसािारर् आिासको प्रिीक्षा सिूीिा 

हनहुधर्? 

 

  छ      रै्न  

 

 

 

_______________________________________________ 

SHA प्रमिमनमिको नाि 

 

info@SEBHousing.com
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_______________________________________________ 

SHA प्रमिमनमिको हस्िाक्षर  

 

 
अनुिादन र दोभािे सेिाहरू अनरुोि बापि, अपोइधटिेधटद्वारा िात्र उपलब्ि हधर्न ्

Services de traduction et d’interpretation sont disponible sur demande 

S’evis tradiksyon ak intepretasyon disponib si w bezwen 

Servicio de traduccion e interpretacion estan disponibles, con cita, una ves que lo solicite 
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