
समरभिल आवास 
स्थिरताको कारायालर

मेरर काटिराना व्ालेण्ाईन  
ससटि अफ समरभिल, जुन २०२२

आवास सम्बन्धि महत्वपुर्ण अध्ावधिक जानकारी  
बेदखल मोटोररयम भन्ा अलग आफ्ो आवास अधिकार र यसका स्ोतहरू बार ेजानकारी राख्ुहोस्।

समरभभल आवास स्थिरता सुचना ऐन
नयाँ संशोिन – संशोिन जुलाई १३, २०२२ बाट प्रभावकारी हुने 

२०१९ आवास स्थिरता सुचना ऐन (एच.एस.एन.ए.) ले बाससन्ाहरूलाई 
उनीहरूको अधिकार तथा रसका लागी सहरोग कहाँ खोज्े िन्े कुरा 
सुननस्चित गरयाछ। रसका लाभग घरिनीहरू र फोरक्ोजजङ माजलकहरूले 
िाँडाको अन्त्य सम्म आिारिूत आवास अधिकार र स्ोतहरूको सूचना 
उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। री सूचनाहरू ओ.एच.एस.को वेबसाइि 
somervillema.gov/ohs मा िेर ैिाषाहरूमा उपलब्ध छन्।

एच.एस.एन.ए. नगर पररषरबािर् पररमाजयान गररएको धथरो र अभरिल २८, 
२०२२ मा मेरर काटिराना व्ालेण्ाईन द्ारा कानूनमा हस्ाक्षर गररएको 
धथरो। जुलाई १३ देखख घरिनीहरूले नयाँ भाडामा ललनेहरूलाई भाडामा 
ललने अधिकार र स्ोतहरूको छुट्टै सूचना पनन उपलब्ध गराउनु पछ्ण। 

P लामो अवधिको पवायाह नगरी मौखखक वा जलखखत सबै िाडामा लागू हुन्छ।

P िाडामा जलने व्स्तिलाई, रनर थाहा िएमा, िाडा शुरु िएको पाँच नरन भित्र रिमाणित पत्र हातमा वा 
 इ-मेल माफया त नरनु पछया।

P रनर िाषा स्ेननश, पोचुयाभगज, हाइटिरन क्रिरोल, वा नेपाली हो िनी थाहा छ िने िाडावालाको रिाथभमक  
 िाषामा उपलब्ध गराउनु पछया।

P नराँ सूचना, अनुवार सक्हत, १३ जुलाई सम्ममा somervillema.gov/ohs मा उपलब्ध हुनेछ।

नयाँ संरक्षरहरु

यदि तपाईंले एच.एस.एन.ए.बाट आवश्यक कागजातहरू प्ाप्त गन्नुभएन भने: उल्लङ्घन रिपोटनु गननु ३११ मा 
फोन गन्नुहोस्। ततनीहरूलाई भन््होस् कक तपाँईले कनिीक्षण सेवा तवभागमा उज्िी िायि गन्नु आवश्यक छ। 
यदि तपाईंलाई सहयोग चाकहन्छ भने ओ.एच.एस.लाई (६१७)६२५-६६०० X२५८१ मा फोन गन्नुहोस् २५८१ मा 
वा somervillema.gov/ohs मा गएि “मेक िफेिल” मा थिच््होस्।



यदि तपाईंको ्घिमाललकले तपाईंलाई बाकहि कनकाल्े प्यास गछनु वा धमककी दिन्छ भने ओ.एच.एस.लाई 
(६१७)६२५-६६०० X२५८१ मा फोन गन्नुहोस् वा somervillema.gov/ohs मा जान्होस् ि “मेक िफेिल” मा 
थिच््होस्। कान्नी सहयोग उपलब्ध छ – “कानूनी सहयोग प्ाप्त गन्नुहोस्” हने्नुहोस्।

तपाँईको अधिकार बार ेथाहा जान्ुहोस्।  
ननश्ासन तथा फोरक्ोजर
कोभिड-१९ महामारीको समरमा अथिारी आवास सुरक्षाहरू उपलब्ध धथए 
तर ती मध्े िेर ैसमाप्त वा पररवतयान िएका छन्। नीभतहरू चाँडै पररवतयान  
हुन सक्छन्। त्यसैले somervillema.gov/alerts मा अद्ावधिक 
जानकारीहरूको लाभग नाम रताया गनुयाहोस्।

महत्त्वपरू्ण: अदालतल ेमात्र तपाईँलाई ननष्ासन आदेश ददन सक्छ

  समरभभल ननश्ासन काया्णन्वयन मेररटोररयम

•	 जुन ३०, २०२२ मा अन्त्य हुरैछ
•	 िेर ैजसो माभमलाहरुमा समरभिलका बाससन्ाहरूलाई अरालतले बेरखल 

गनया अनुमभत नरए पनन िौभतक रुपमा हिाउन ननषेि गरयाछ।

जानकार रहनुहोस्

   मोररटोररयम पछाडी

•	 मोरिेोरररम समाप्त िएपधछ पनन िौभतक रूपमा बाससन्ाहरूलाई हिाउन बेरखल गनया घरिननहरू अझै 
अरालतमा जान र अरालतबाि (एक “कारायान्वरन”)का लागी अनुमभत जलन आवश्यक छ 

•	 केवल एक ससपाही वा शेररफले बाससन्ाहरूलाई िौभतक रूपमा हिाउन सक्छ र भतनीहरूले ४८ घण्ा अधघ 
जलखखत सूचना (“लेिीको सूचना”) नरनु पछया।

   राज्य कोनवड ननष्ासन संरक्षर माच्ण २०२३ सम्म नवस्ार भयो

•	 राज्यको रनर िाडा सहारता आवेरन क्वचारािीन छ िने कानूनले अरालतहरूलाई गैर-िुतिानी ननष्ासनमा 
निलाइ गनया आवश्यक छ

•	 थप जानकारीको लाभग mass.gov/noticetoquit हनेुयाहोस्।

   म्ासाचुसेट्स माफ्ण त फोरक्ोजर संरक्षर घर माललक सहायता कोष (मास एच.ए.एफ.)

•	 संघीर क्वत्त पोभषत धितो राहत कारयारिम – mass.gov/HAF (हनेुयाहोस् “िाडा वा धितो िुतिानीमा सहारता 
रिाप्त गनुयाहोस्”)।

•	 रनर तपाइँको धितोवालाले मास एच.ए.एफ.मा िाग जलन्छन् र तपाइँले आवेरन नरनुिएको जानकारी नरईन्छ 
िने फोरक्ोजर कारयावाही रोक्कनु पछया।

•	 तपाईको धितो रिरारकले िाग जलन mhp.net/news/2022/attention-mortgage-servicers-sign-
up-for-mass-haf मा जानुहोस्।



तपाँईलाई भाडा वा थधतोको लातग सहयोग चाकहन्छ, ति कहाँबाट स्रु गनने भनेि कनश्चित हुनुहुन्? ओ.एच.
एस.लाई (६१७)६२५-६६०० X२५८१ मा फोन गन्नुहोस् वा somervillema.gov/ohs मा जान्होस् ि “मेक 
िफेिल” मा थिच््होस्।

भाडा वा धितो भुक्ानी सहयोग प्राप्त  
गनु्णहोस्
रद्भप समरभिलमा िौभतक ननष्ासनहरू जुन ३० मा मोरिेोरररम समाप्त 
निए सम्मका लागी ननषेि गररएको छ। तपाईंले आफ्ो िाडा वा धितो भतनया 
जारी राख्ु महत्त्वपूिया छ। आधथथि क सहारता अध्ागमन स्थिभतको पवायाह 
नगरी रहाँ सूचीबद्ध एजेन्ीहरू माफया त उपलब्ध छ। आर सीमा वा अन्य 
रोग्यताका मापरण्ड लागू हुन सक्छन्।

अदहल्यै आवेदन ददनुहोस्। भाडा र धितो सहायताका लागी समय ललन 
सक्छ र यो उपलब्धताको आिारमा हुने नवषय हो।

सहयोग ललनुहोस्

   भाडा सहायता

•	 समरभिल होमलेस कोएजलसन, (६१७)६२३-६१११ 
somervillehomelesscoalition.org/
rapid-response मा गएर आवेरन नरनुहोस्

•	 कम्ुननटि एक्सन एजेन्ी अफ समरभिल, 
(६१७)६२३-७३७० 
caasomerville.org/hap-application मा 
गएर आवेरन नरनुहोस्

•	 मेट्ो हाऊजजगं बोष्टन – आर.ए.एफ.टि. सहरता 
metrohousingboston.org मा गएर आवेरन 
नरनुहोस्

   धितो सहायता र फोरक्ोजर रोकथाम

•	 म्ासाच्ुसेि्स् सहारता कोष (मास एच.ए.एफ.)
को नराँ संघीर क्वत्त पोभषत धितो राहत 
कारयारिमका बारमेा – mass.gov/HAF मा 
हनेुयाहोस्। रोग्य घर माजलकहरूले धितो बक्ौता र 
अन्य घर-सम्बन्धित खचयाहरूको आवश्यकता पुरा 
गनया अनुरान रिाप्त गछयान्। तपाईं रोग्य हुन हुन्छ वा 
हुन् जान्, वा अनलाइन आवेरन नरनको लाभग 
mahahome.org/Homeowner-Assistance- 
Fund मा जानुहोस् वा (६१७-२६५-१९८२ X३१३ 

मा फोन गनुयाहोस्। म्ासाच्ुसेि्स् अफोडडेवल 
हाउजजगं एलाएन् (एम.ए.एच.ए.) समरभिल 
क्षेत्रलाई पनन समेि्ने गैर-नाफामुखी आवास 
परामशया एजेन्ी हो। िाषा सहारता सक्हत थप 
सहरोगको लाभग (८३३)२७०-२९५३ मा फोन 
गनुयाहोस्।

•	 रनर तपाईंलाई धितो सहारता चाक्हन्छ तर 
मास-एच.ए.एफ.को लाभग रोग्य हुनुहुन् िने ओ.
एच.एस.लाई – (६१७)६२५-६६००X२५८१ मा फोन 
गनुयाहोस् वा somervillema.gov/ohs मा 
जानुहोस् र “मेक रफेरल” मा धथच्ुहोस्।

•	 अवायान एज 
गैर-नाफामुखी सामुरायरक क्वकास एजेन्ी जसले 
सहनशीलता, ऋि पररमाजयान, र अन्य क्वकल्पहरू 
माफया त फोरक्ोजर रोक्न व्स्तिगत परामशया रिरान 
गरयाछ – urbanedge.org हनेुयाहोस्। सम्पकया का 
लागी (६१७)९८९-९३२० मा फोन गनुयाहोस् वा बब 
रेिडललाई bcredle@urbanedge.org मा 
इमेल गनुयाहोस्।



कानूनी सहायता प्राप्त 
गनु्णहोस्।

ननःशुल्क कानूनी सेवा
रनर तपाँईंको घरमाजलकले तपाँईलाई बेरखल गनने रिकृरा अगाक्ड बिाएको छ 
िने वा रनर तपाँईंले फोरक्ोजको सामना गरररहनु िएको छ र अबायान एजले 
सहरोग गनया सकै्न (हनेुयाहोस् “िाडा वा धितो िुतिानीका लागी सहरोग रिाप्त 
गनुयाहोस्”) िने सकेसम्म चाँडो कानुनी सहारता रिाप्त गनने रिरास गनुयाहोस्। कम 
आर िएका िाडामा बस्ेहरू र घरिनीहरूका लाभग नन:शुल्क कानुनी सेवाहरू 
उपलब्ध छन्। रसमा तपाँईको अध्ागमन स्थिभतलाई ध्ान नरईने छैन।

 ननश्ासन
•	 क्ान््रिज एण्ड समरभिल जलगल सभिथि सेस, (६१७)६०३-२७००
•	 डे नोिो, (६१७)६६१-१०१०
•	 हाियाडया जलगल एड व्ुरो, (६१७)४९५-४४०८

 फोरक्ोजर रोकथाम 
रनर अबयान एजले सहरोग गनया सकै्न िने ग्ेिर बोस्टन जलगल सभिथि स 
उपिोतिा इकाईलाई (६१७)६०३-१६७१ मा फोन माफया त वा 
consumer-intake@gbls.org मा ईमेल माफया त सम्पकया  गनुयाहोस्।

यदि तपाईँंलाई आफ्नो भाडा वा धितनो ततर्न सहयनोग चाहहन्छ वा तपाईँ बिेखलकनो सामरा गिदै हुरुहुन्छ र यसका लागी सहयनोग 
चाहहन्छ भर ेकुर ैपहर भाषामा सहयनोग उपलब्ध छ। यसका लागी आवास स्थिरताकनो काया्नलयकनो फनोर रं.(६१७)६२५-६६०० 
X२५८१ मा सम्पक्न  गरु्नहनोस्। वा somervillema.gov/ohs मा जारुहनोस ्र “मके रफेेरल” मा धिचु्हनोस।्

लसदट अफ समरभभलको आवास स्थिरताको 
काया्णलय बारमेा
आवास स्थिरताकनो काया्नलय (ओ.एच.एस.) ल ेआवासबार ेजारकारी, सल्ाह, 
शिफाररस, र यसकनो वकालत गरने गि्नछ।

सेवामा समावेश:
•	 घरिनी/िाडामा जलने माभमलाहरू  

ननष्ासन सक्हतका क्वषर समािान गनया सहरोग गनने,
•	 कानूनी सेवाका लागी जशफोररस गनने,
•	 िाडा सहराताका लागी आवेरन िनया सहरोग गनने,
•	 फोरक्ोजर रोकथाममा सहरोग गनने,
•	 आपतकालीन आश्ररका लागी पहँुच पुरायाउन सहरोग गनने,
•	 क्कफारती आवासको लाभग आवेरन नरन सहरोग गनने,
•	 िाडामा बस्हरुसँग सम्पकया  र रिजशक्षि गनने।

हाम्ा बारे

िप जानकािीको लातग ि ओ.एच.एस.का सवेाहरूमा पहँुचका लागी (६१७)६२५-६६०० X२५८१ मा फोन गन्नुहोस् 
वा somervillema.gov/ohs मा जान्होस ्ि “मके िफेिल” मा थिच्ह्ोस्। ओ.एच.एस.कमनुचािीहरूले 
अंग्जेी, स्केनश, पोत्नुगाली, ि कहन्ी बोलछन।् सबै भाषाहरूको लातग भाषा िखेा प्योग गननु सककन्छ।


