
City of Somerville  
Office of Housing Stability

यो महत्त्वपूर्ण सूचना हो। यो सूचना somervillema.gov/ohs मा स्पेननश, पोच्चुगिज, हाईनियन क्रियोल, नपेपाली, र परम्पराित 
तथा सरलीकृत चचननयाँ भाषामा उपलब्ध छ। यनि तपाँइँ अकको भाषा बोल््हुन्छ भनपे कृपया यसलाई अन्वाि िन्चुहोस्।

नयाँ भाडामा लिनहेरूका िागि अधिकार तथा स्ोतहरू

आवास स्थिरता अcध्ािेश न.ं २०१९-१९ र २०२२-०६ को आवश्यकता अन्सार

तपाँइँिाई भाडामा लिने व्यक्तिको रूपमा तपाँइँको अधिकारहरू ब्झ्न सहयोि 
उपलब्ध छ र तपाँइँका लािी उपलब्ध िपेर ैस्ोतहरू बार ेसचपेत हुन्हुन्छ भन्पे स्ननस्चित 
िनचुको लागि ज्लाई १३, २०२२ िेखि लािू हुनपे िरी समरभभल आवास स्थिरता स्चना 
अधिननयम (एच.एस.एन.ए.) पररमाजचुन िररएको छ। यस बमोजजम घरिनीहरूलपे 
तपाँइँलाई यस अधिननयम बार ेतपाँईंलपे भाँडा ललंिाका बित साथै तपाँईंलपे भाडाबाि 
छोड्िाका बपेला स्रुमै जानकारी प्रिान िनचु आवश्यक छ।
यद्यगप ससनिलपे कान्नी सल्ाह निन सकै्न, तर पनन समरभभल अगिस अि हाउससङ 
स्पेगबललिी (ओ.एच.एस.) यहाँका बाससन्ाहरूलाई तपाईंको आवास-सम्बन्धित प्रश्नहरू वा आवश्यकताहरूको जानकारी, सल्ाह र 
सहायता प्रिान िनचु यहाँ उपस्थित छ। 
ओ.एच.एस. कमचुचारीहरूसँि क्रा िनचु somervillema.gov/ohs मा जान्होस् वा हामीलाई (६१७)६२५-६६०० X२५८१ मा िोन 
िन्चुहोस् वा bit.ly/OHS-Referral मा लशिाररस िारम पपेश िन्चुहोस्। ओ.एच.एस. कमचुचारीहरू अंग्पेजी, स्पेननश, पोत्चुिाली र क्हन्ी 
बोलछन् र अन्य सबै भाषाहरूको लागि िेललिोन िोभाषपे प्रयोि िछचुन।् (थप जानकारीको लागि भाडामा ललनपे स्ोतहरू हने्चुहोस।्)

हामी तपाईंलाई यो सबै जानकारी 
सामग्ी पढ्न प्ोत्ाहन गर्दछौं।

यहाँ जानकारीको २ खण्डहरू 
छन:्

� भाडामा ललने अधिकार
� भाडामा ललने स्ोतहरू

समरभिल ससटिको अधिकार र नयाँ िाडावालहरूका लागि स्ोतहरू, जुलाई २०२२ • पृष्ठ १

Este es un aviso importante. Este aviso está 
disponible en los idiomas de español, portugués, 
criollo haitiano, nepalí, y chino tradicional y 
simplificado en somervillema.gov/ohs. Si habla 
otro idioma, por favor solicite que lo traduzcan. 

Este é um aviso importante. Este aviso está 
disponível no somervillema.gov/ohs em 
espanhol, portugues, crioulo haitiano, nepali,  
e chines simplificado e tradicional. Se você fala 
outra língua, por favor traduza.

Sa se yon avi enpòtan. Avi sa ap disponib an 
Espanyòl, Pòtigè, Kreyòl Ayisyen, Nepali, ak 
Chinwa Tradisyonèl ak Senplifye nan 
somervillema.gov/ohs. Si ou pale yon lòt lang, 
tanpri tradwi li. 

This is an important notice. This notice is 
available at somervillema.gov/ohs in Spanish, 
Portuguese, Haitian Creole, Nepali, and 
Traditional and Simplified Chinese. If you speak 
another language, please have it translated.

这是一则重要通知。此通知已翻译成西班牙
语、葡萄牙语、海地克里奥尔语、尼泊尔
语、繁体中文和简体中文，并可以在
somervillema.gov/ohs  找到。如果您说另一种
语言，请自行翻译。

這是一則重要通知。此通知已翻譯成西班牙
語、葡萄牙語、海地克里奧爾語、尼泊爾
語、繁體中文和簡體中文，並可以在
somervillema.gov/ohs 找到。如果您說其他語
言，請自行翻譯 。
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म्यासयाच्युसेट्स् रयाज्यकया सबै भयाडयामया लिनेहरूको कयानयुनी अधिकयार छ।
त्यहाँ गवभभन् प्रकारका भाडामा ललनपेहरू छन्। म्ासाच््सपेि्स् राज्यमा सबै भाडामा ललनपेहरूको अध्ािमन स्थिगतको ख्ाल निरी 
कान्नी अधिकारहरू उपलब्ध छन् - भाडा सम्झौताभन्ा बढी बस्पेहरूका लािी पनन यो अधिकार उपलब्ध छ। आिूलाई स्रजषित 
राख्पे सबैभन्ा राम्ो तररका भनपेको आफ्ो अधिकारहरू थाहा पाउन् र आवश्यक पिाचु सहयोि प्राप्त िन्चु हो। थप जानकारीको लागि 
masslegalhelp.org मा जान्होस्। म्ासाच््सपेि्स् राज्यमा भाडावालहरूको अधिकारका जानकारी वा कान्नी रणनीगतहरूका 
लािी masslegalhelp.org/legal-tactics मा हने्चुहोस् वा mass.gov/guides/the-attorney-generals-guide-to-
landlord-and-tenant मा - अधिकार वा वक्कललाई सम्पकचु  िन्चुहोस ्(भाडावाला बार ेस्ोतहरुका लािी पनन हने्चुहोस)्।

भाडावािाको अधिकार

मेरो घर सन्नको ियागि मियाई के आरोप ियाग्न सक्छ?  
M.G.L. c. 186, § 15B
घर माललकलपे तपाँइँलाई पक्हलो र अन्तिम मक्हनाको भाडा,  
नयाँ ताला र साँचो, र तपाँइँ पक्हलो पिक भभत्र जाँिा थप एक 
मक्हनाको भाडा भन्ा बढी स्रषिा ननषिपेप मात्र ललन सक्छन्। घर 
माललकलपे तपाँइँको घर-जग्ा व्ावसायीको लािी श्ल्क गतनचु 
आवश्यक पिदैन। तपाँईंलपे गतन्चु भएको क्नै पनन पैसाको लागि 
रससि प्राप्त िन्चुहोस्।

मेरो पधछल्ो महहनयाको भयाडया सयुरक्या हनक्ेप कसरी जम्या र 
व्यावस्थित िनयु्नपछ्न? M.G.L. c. 186, § 15B
•	 तपाईंको स्रषिा भाडा ननषिपेप ब्ाज कमाउनपे छुटै् बैंक 

िातामा जम्ा राख््पछचु। 
•	 तपाँईंलाई ३० निन भभत्र क्न बैंक िातामा स्रषिा ननषिपेप छ 

भनपेर ललखित रूपमा सूचचत िन्चुपछचु।
•	 तपाँईंको घरमाललकलपे तपाईंलाई तपाँईंको स्रषिा ननषिपेप 

जम्ा र ित मक्हनाको भाडा (५% वा बैंकबाि कमाएको 
रकम) बागषषि क रूपमा गतन्चुपछचु वा तपाँईंलाई ब्ाजको रकम 
र तपाँईंलपे आफ्ो भाडाबाि यो रकम किझौती िनचु सक््हुन्छ 
भनी जानकारी निन्पछचु।

•	 तपाँईको सर्षिा ननषिपेप जम्ा तपाँई बाक्हर ननस्पे को ३० निन 
भभत्रमा त्यहा ँउचचत रूपमा षिगतपगूतषि  वा नगतरकेो भाडा वा पानी 
शल््कहरू छन् भनपे बाहकेको अवथिामा ब्ाज सक्हत गिताचु 
िररनप्छचु।

मियाई उपयोगितया शयुल्कहरूको ियागि कहहिे सम् जजम्ेवयार 
मयान्न सहकन्छ?
तपाईँलपे ललखित पट्ा वा अन्य ललखित सम्झौता अतििचुत गतनचु 
सहमत नभए सम् तपाईँको घरमाललकलपे न ैग्ास, गबजल्ी, तातो 
पानी र तातोको लागि श्ल्क गतन्चुपछचु। ग्ास र गबज्लीको लागि 
तपाईँंको अपािचुमपेन्टको लागि मात्र छुटै् भमिर हुन्पछचु। घरिनीलपे 
ननस्चित सतचुहरू परूा निरसेम् पानी र ढलको लागि भ्क्ानी घर 
िननलपे न ैिन्चुपछचु। यनि तपाईँंलाई पानी वा ढलको लागि श्ल्क 
लिाइँिैछ र यो अन्मगत छ क्क छैन भनपेर जान् चाहन्हुन्छ भनपे 
३११ मा िोन िन्चुहोस ्र ननरीषिण सपेवा गवभाि (आई.एस.क्ड.) 
स्ास्थ्य गवभािमा सोध््होस् वा ओ.एच.एस.लाई सम्पकचु  िन्चुहोस।्

के मसँि सहयायक भयाडयावयािया छ वया मेरो घर भयाडयामया सहयायक 
भयाडयामया लिने व्स्ति छ?
यनि तपाँइँसँि सम्झौता छ र तपाँइँको सम्झौता समाप्त हुन् अधघ 
छोड्न आवश्यक छ भनपे अकको भाडावाला िपे ला पान्चु एउिा गवकल्प हो। 
अकको भाडावाला सामान्यतया एक ननस्चित अवधिको लागि अथिायी 
भाडावाला हो जसमा पधछ तपाँईं आिैं  िकचु न सक् ्हुनपेछ। यनि 
तपाईँंलपे भाडावाला िोज्् भयो भनपे तपाईँं अ् ैपनन आफ्ो भाडाको 
लागि घर माललक प्रगत कानूनी रूपमा जजम्पेवार हुन्हुन्छ, त्यसैलपे 
यो जोखिमपणूचु हुन सक्छ। िपेरजैसो सम्झौताहरू अरुलाई भाडामा 
निन तपाँईंको घर माललकको अगग्म ललखित अन्मगत चाक्हन्छ। 
अरु भयाडयावयािया प्याप्त िनयु्न अघघ आफ्ो सम्झौतया सयावियानीपवू्नक 
पररक्ण िनयु्नहोस।् यदि तपयाइँँसिँ सम्झौतया छैन भन ेतपयाइँँ अकको 
भयाडयावयािया खोज्न सक्युहुन्न। तर तपाइँँलाई घर पररवार तपाइँँको 
घरमा सनचु र तपाइँँको भाडाको लाित व्होनचुबाि तपाइँँलाई कान्नी 
रूपमा रोक् कपे क्ह व्ावथिा छैन। यनि तपाँईंको घर राज्य स्च्छता 
संक्हता (तल हने्चुहोस्) को ठाउँको आवश्यकताहरूको आिारमा 
भीडभाड हुनपे वा तपाँईंलपे भाडामा बस्पे ठाउँहरूको रुपमा नभएको 
भवनको षिपेत्रहरू प्रयोि िन्चुभयो भनपे यो एक अपवाि हो।

म कसरी मम्नत िन्न सक्छयु ?
तपाँईंसँि सम्झौता भए पनन वा नभए पनन तपाईँंसँि िराब 
अवथिाहरू गबना सर्जषित घरमा बस्पे अधिकार छ। राज्यमा राज्य

समरभिल ससटिको नयाँ िाडावालहरूका लागि अधिकार र स्ोतहरू, जुलाई २०२२ • पृष्ठ २

https://www.masslegalhelp.org/
https://www.masslegalhelp.org/legal-tactics
https://www.mass.gov/guides/the-attorney-generals-guide-to-landlord-and-tenant-rights
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https://malegislature.gov/laws/generallaws/partii/titlei/chapter186/section15b
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partii/titlei/chapter186/section15b


भाडावािाको अधिकार

स्च्छता संक्हता तथा अन्य कानूनहरू जस्ै “आवास योग्ताको 
जजम्पेवारी” र “शाति तथा आनन् बस्पे अधिकार” लपे तपाँईको 
आफ्ो अधिकारको रषिा ििचुछ। न्यूनतम आवश्यक मापिण्डहरू 
राज्य सपेनपेिरी कोडमा छन् ज्न bit.ly/StateSanitaryCode 
मा िपे ला पानचु सक्कन्छ। तपाँईंको घरमा परूा िन्चुपनने अवथिाहरूको 
पररषिण सच्च bit.ly/HousingCodeChecklist मा िपे ला पानचु 
सक्कन्छ।
तपाँईंको घर राम्ो अवथिामा राख्को लागि तपाँईंको घर 
माललक जजम्पेवार हुन्छ। यनि ममचुत आवश्यक छ भनपे तपाँइँ ननम्न 
किमहरू चाल् सक््हुन्छ: 
•	 आफ्ो ललखित अन्रोि (पत्र वा ईमपेल) िन्चुहोस र यसको 

एक प्रगतललगप राख््होस्।
•	 यनि उचचत अवधि भभत्र ममचुत िररएन भनपे ३११ मा िोन 

िन्चुहोस् र ननरीषिण सपेवा गवभाि (आई.एस.क्ड.) स्ास्थ्य 
शािालाई तपाँईंको घरको ननरीषिण िनचु भन््होस्। यनि 
ममचुत आवश्यक छ भनपे ननरीषिकलपे एक प्रगतवपेिन जारी 
िन्चुपछचु र घर माललकलाई ममचुत िनचु आिेश निन्पछचु।

•	 यनि तपाँईंको घरमाललकलपे तपाँईंलपे ललखित रूपमा  
अन्रोि िरपेधछ वा आवास ननरीषिकलपे उनीहरूलाई आिेश 
निएपधछ ममचुत िन्चुहुन् भनपे तपाँईंलपे आफ्ो भवनमा अन्य 
भाडावालहरूलाई संिनठत िनने जस्ा अन्य गवकल्पहरू गवचार 
िनचु आवश्यक पिचुछ (भाडावालाका स्ोतहरु हने्चुहोस्)।

•	 कपे ही पररस्थिगतहरूमा, गवशपेषतः एक अधिवक्ा वा 
अधिवक्ासँि परामशचु िरपेधछ जसलपे तपाँईंलाई ननणचुय 
सूचचत िनचु मद्दत िनचु सक्छन् (भाडावालाका स्ोतहरु 
हने्चुहोस्), तपाँईंलपे ननम्न ननणचुय िनचु सक््हुन्छ:
�	 ममचुत िन्चुहोस ्र तपाँईंको भाडाबाि लाित किझौती िन्चुहोस्
�	 भाडा रोक््होस्
�	 तपाँईको सम्झौता रद्द िन्चुहोस्
�	 अिालत जान्होस्

त्यहा ँएउिा madeuptocode.org अनलाइन उपकरण पनन  
छ जसमा अगं्पेजी, स्पेननश, पोत्चुिाली र हसेसयन क्रियोलमा पनन 
उपलब्ध छ। तपाइँँ यसमा तपाँइँको घरलपे राज्य सपेनपेिरी कोड परूा 
िरकेो छ भनपेर पत्ा लिाउन, िराब अवथिाहरू बार ेकािजात िनचु 
र ममचुत िनचुको लागि िनचु प्रयोि िनचु सक््हुन्छ। 

मेरो घरमयालिकिे मेरो घरमया कहहिे प्वेश िन्न सक्छ?  
M.G.L. c. 186, § 15B 
तपाँईंसँि आफ्ो घरको गवशपेष प्रयोि िनने अधिकार छ। 
घरमाललकलपे तपाँईंको घर सम्झौता वा ललखित भाडा सम्झौता 
अन्सार मात्र ममचुत िनचु, तपाँईंको भाडामा ललनपे अन्तिम ३०  

निन भभत्र षिगतको ननरीषिण िनचु वा सम्ागवत भाडामा ललनपेहरू, 
िररिकताचुहरू, वा धितो राख्पेहरूलाई इकाई िेिाउनको लागि 
मात्र आउन सक्छन।् घरिनीलपे अपािचुमपेन्टमा आिो वा पानी चह्ावि 
जस्ा आपतकाललन अवथिामा बाहके प्रवपेश िनचुको लागि 
सामान्यतया २४ िेखि ४८ घन्टा अगग्म सूचना निन् पछचु। तपाँईको 
घरमाललकको घरभभत्र पस् िरकेो प्रस्ावलाईतपाँईको भाडामा 
अन्यथा आवश्यक नपरसेम् प्न: अन्सूचचत िनचु तपाँईलपे अन्रोि 
िनचु सक््हुन्छ । भाडावालहरूलपे सपेनपेिरी कोड उल्ङ्घन हुनपे 
अवथिाहरू ममचुत िनचु उचचत पहँुच प्रिान िन्चुपछचु; पहँुचको बारमेा 
सहयोिी हुन् उत्म हुन्छ ताक्क ममचुत सकपे सम् चाँडो िनचु सक्कन्छ।

के मेरो घरमयालिकिे मेरो भयाडया बढयाउन सक्छ? कयु नै सीमया छ?  
यनि तपाइँँसँि सम्झौता छ भनपे घरमाललकलपे सामान्यतया भाडाको 
अवधिमा तपाँइँको भाडा बढाउन सकै्न। यनि तपाँइँसँि सम्झौता 
छैन भनपे तपाइँँको घर माललकलपे तपाइँँलाई प्रस्ागवत भाडा वधृधिको 
पूणचु भाडा अवधि सूचना (सामान्यतया एक मक्हनामा) निन् पछचु। 
जबसम् तपाँईं सावचुजननक, भाडा सहायता, वा समावपेशी 
आवासमा बस््हुन्छ वा भाडा वृधधि अवैि छ भनपे (तल हने्चुहोस्) 
त्यहाँ क्नै घर माललकलपे सम्झौताको अन्त्यमा वा भाडा अवधिको 
अन्त्यमा तपाईँंको भाडा बढाउन िोज् सक्पे छन ्र यसमा अवधिको 
सूचना बार ेतपाइँसँि सम्झौता छैन भनपे रकमको क्नै सीमा छैन। 
यद्यगप तपाँईलपे कम्तिमा एक पिक बढी रकम गतनचु वा बढी रकम 
गतनचु ललखित सहमगत निरसेम् तपाँईको भाडा बढ्नपे छैन। यनि 
तपाँईं उच्च रकम िचचु िनचु सक््हुन् भनपे तपाँईंको घर माललक वा 
भवनमा अन्य भाडामा ललनपेहरूसँि क्रा िन्चुहोस् वा तपाँईंलपे 
बढेको भाडा गतनचु सहमत हुन् अधघ सहयोिको लागि ओ.एच.एस.
लाई सम्पकचु  िन्चुहोस्। तपाँईं अ्ै पनन हालको भाडा गतनचु बाध् 
हुन्हुन्छ ज्न तपाँईंलपे सहमगत जनाउन् भएको धथयो र यनि 
तपाईंसँि भाडा छैन भनपे तपाँईंको घरमाललकलपे हालको भाडामा 
तपाँईंको भाँडा समाप्त िनचु सक्छ र गबना िोष ननष्ासनको साथ 
अिाक्ड बढ्न सक्छ।

समरभिल ससटिको अधिकार र नयाँ िाडावालहरूका लागि स्ोतहरू, जुलाई २०२२ • पृष्ठ ३
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भाडावािाको अधिकार

िैरकयानूनी प्गतशोि के हो?  
M.G.L. c. 239, § 2A and M.G.L. c. 186, § 18
तपाँईंको घरमाललकलपे तपाँईं गवरुधि बिला ललन सकै्न:
•	 भाडामा ललनपे सथंिामा व्वस्थित िनने वा सामपेल हुनपे।
•	 घरिनीसँि ललखित रूपमा ममचुत अनर्ोि िनने।
•	 िराब अवथिाका उज्री िनचु वा ननरीषिणको लागि सोध् 

आई.एस.क्ड. स्ास्थ्य शािालाई िोन िनने।
•	 िराब अवथिाका कारण कानन्ी रूपमा भाडा रोक्ा िनने।
•	 तपाईंको अधिकार लाि ूिनचु तपाईंको घरिनी गवरुधि कानन्ी 

कारबाही िनने।
•	 घरल्े क्हंसा, यझौन द्व्यवहार, वा पीछासिँ सम्बन्धित कपे ही 

िगतगवधिहरू।
यनि तपाँइँको घरमाललकलपे तपाँइँको भाडा बढाउन िोजछन्, 
तपाँइँको भाडामा सतचुहरू पररवतचुन िनचु िोजछन्, वा तपाँइँलपे 
माधथको क्न ैपनन कारबाही िरकेो ६ मक्हना भभत्र तपाँइँलाई बाक्हर 
ननकाल्पे प्रयास िछचुन् भनपे अिालतलपे घर माललकको कारबाही 
प्रगतशोिात्मक मान्छ जबसम् उनीहरूलपे प्रमाजणत िनचु सकै्नन् 
क्क कारबाही (भाडा बृधधि, ननष्ासन, आनि) भाडा ललनपे उदे्दश्यलपे 
धथयो र त्यो उदे्दश्य प्रगतशोिात्मक धथएन। तपाँईलपे आफ्ो 
कानन्ी अधिकारको प्रयोिको लागि तपाईँ गवरुधि िैरकाननूी रूपमा 
बिला ललनपे घरिनी गवरुधि कान्नी कारबाही िनचु सक््हुन्छ।

के अपयाङ्ितया भएकया व्स्तिहरूको कयु नै गवशेष अधिकयार छ?
यनि तपाँईं शारीररक वा मानससक असषिमता भएका व्क्क् 
हुन्हुन्छ भनपे राज्य वा संघीय कानूनलपे पररभागषत िरअेन्सार 
तपाँईंसँि “उचचत आवास” को अधिकार हुन सक्छ। यनि तपाँईं 
आफ्ो घरमा बस् र रमाइलो िनचु आवश्यक छ भनपे तपाँईंको 
घरमाललकलपे नीगत, ननयमहरू, वा अभ्ासहरूमा पररवतचुनहरू िनचु 
आवश्यक पनचु सक्छ । यसको उिाहरणका लािी तपाँईंलाई 
भावनात्मक सहयोिी जनावर राख् पाउनपे अन्मगत निइएको हुन 
सक्छ वा यनि तपाँईं सावचुजननक वा अन्िान प्राप्त आवासमा 
हुन्हुन्छ भनपे तपाँईंलाई मपेक्डकल उपकरण वा ललभ-इन 
हरेचाहकताचुको लागि आवश्यक भएमा तपाँईंलाई थप बपेडरूमको 
अन्मगत निनपे व्ावथिा भएको हुन सक्छ। तपाँईंसँि र् याम्प वा 
ग्राब बार जस्ा तपाँईंको घरको पूणचु आनन् ललनको लागि 
“उचचत पररमाजचुनहरू” िनने अधिकार पनन छ। कपे क्ह पररस्थिगतहरूमा 
घरमाललकलपे भाडामा ललनपे व्क्क्लाई आवश्यक पररमाजचुनहरूको 
लागि भ्क्ान िनचु आवश्यक हुन्छ। ध्ान निन्होस् क्क असषिमता 
भपेिभाव र उचचत आवास सम्बधिी ननयमहरू जनिल छन् र सबै 
अवथिामा लािू हँुिैनन्। थप जानकारीको लागि ओ.एच.एस. वा 
समरभभल िपे यर हाऊजजिं गवशपेषज्ञ स्पेसी पपेल्टन (उनी/तीननहरू/
उनीहरु) लाई (६१७)६२५-६६०० x २५८४ मा वा  
spelton@somervillema.gov मा सम्पकचु  िन्चुहोस्।

यदि मेरो घर मयालिकिे मियाई छोड्न भन्ो भने मेरो अधिकयार 
के हो?
केवि अदाितिे तपाँईंिाई आफ्ो घर छोड्न आदेश ददन 
सक्छ। यनि तपाँईंको घरमाललकलपे तपाँईंलाई घर छोड्न भनपे वा 
तपाँईंलपे आफ्ो घर छोड्न्पछचु भनी ललखित सूचना पाउन्भयो भनपे 
यसको मतलब तपाँईंलपे छोड्न्पछचु भन्पे होइन - तपाँईंसँि भाडा छ 
वा छैन। त्यहा ँएक अिालती प्रक्रिया छ जन् तपाईँंलाई ननष्ासन 
िनचु पछ्ाउनप्िचुछ। भाडामा ललनपेहरू र घरिनीहरूलाई अिालतमा 
जान् अधघ बपेििल रोक् प्रयास िनचु सहयोि उपलब्ध छ। यनि 
तपाँईंलपे ननष्ासन सूचना प्राप्त िन्चुभयो भनपे कान्नी मद्दत प्राप्त 
िन्चुहोस् वा ओ.एच.एस.लाई सकपे सम् चाँडो सम्पकचु  िन्चुहोस् 
(भाडा स्ोतहरु हने्चुहोस्)। यनि तपाँईंको घरिनीलपे तपाँईंलाई 
ताल्ा लिाउन्हुन्छ वा तपाईँंको सामानहरू हिाउनह्ुन्छ भनपे कानूनी 
सहायता प्राप्त िन्चुहोस् वा ओ.एच.एस.लाई सम्पकचु  िन्चुहोस् वा 
प्रहरीलाई िोन िन्चुहोस्। तपाँइँ तपाँइँलाई तपाँइँको घरमा िकचु न 
अन्मगत ललनको लािी अिालतको आिेशको लािी अन्रोि 
िनचुको लािी अिालतमा जान सक््हुन्छ।

समरभिल ससटिको नयाँ अधिकार र िाडावालहरूको लागि स्ोतहरू, जुलाई २०२२ • पृष्ठ
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भाडावालाको अधिकार

 अफिस अि हाऊजिगं स्ाफवललटी (ओ.एच.एस.)
 Office of Housing Stability (OHS)
somervillema.gov/ohs
ओ.एच.एस. सेवाहरूमा पहुँचका लागी (६१७)६२५-६६०० 
X२५८१ लाई फोन गन्नुहोस् वा bit.ly/OHS-Referral मा 
शिफारिस फािम पेि गन्नुहोस्।
ओ.एच.एस. कमनुचािीहरू अंग्ेजी, से्ननि, पोर्नुगाली, ि हहन्ी 
बोल्छन् ि अन्य सबै भाषाहरूको लागग टेशलफोन दोभाषे प्रयोग 
ग्छनुन्। सेवाहरू समावेि ्छन्:
•	 आवास सम्बन्धि मद््ाहरूमा सल्ाह ि जानकािी
•	 घिधनी/भाडामा शलन,े ननष्ासन सहहरका माममलाहरू 

समाधान गननु मद्र गन्नु
•	 काननूी सवेाहरूको लागग शिफारिसहरू
•	 भाडा सहायराको लागग आवेदन नदन मद्र गन्नु
•	 हकफायरी आवासको लागग आवेदन नदन मद्र गन्नु
•	 भाडादािमा पहुँच ि शिक्ा

 फिरीक्षण सेवा फवभाग (आई.एस.फड.) स्ास्थ्य शाखा 
 Inspectional Services Department (ISD) 
 Health Division
somervillema.gov/departments/isd/health-division
खिाब अवस्ाहरू (से्ट सेनटेिी कोडको सम्ागवर उल्ङ्घनहरू 
– भाडावालाका अधधकािहरू हने्नुहोस)् वा सिंोधधर (एच.एस.एन.ए.) 
को रूपमा समिमभल हाउससङ से्गबशलटी स्चना अधधननयमको 
उल्ङ्घनको बािमेा आई.एस.हड. स्ास्थ्य िाखामा उज्िी गननु 
वा एच.एस.एन.ए. बाि ेथप जानकािीको लागग। ३११ वा 
(६१७)६२५-६६०० X२५८१ मा फोन गन्नुहोस् वा 
somervillema.gov/ohs मा जान्होस्।

 हाऊजिगं शाखा
ससनटको समावेिी आवास कायनुक्रम माफनु र हकफायरी आवास 
अवसिहरूको बािमेा जानकािीको लागग somervillema.gov/ 
departments/ospcd/housing मा जान्होस्।

  िेयर हाऊजिगं
समिमभल फेयि हाउससङ कममसनमा भेदभावको रिपोटनु गननु 
form.jotform.com/73455087087162 मा उज्िी पेस 
गन्नुहोस् वा समिमभल फेयि हाऊजजगं गविेषज्ञ से्सी पेल्टन 
(उनी/गरनीहरू/उनीहरू) लाई (६१७)६२५-६६०० X२५८५ मा वा 
spelton@somervillema.gov सम्पकनु  गन्नुहोस् । रपाईंले 
bit.ly/FileaHUDCcomplaint मा भेदभाव उज्िी पनन दरानु 
गननु सक््हन्छ।

 भाडा सहायता
आफ्ो भाडा गरननु मद्र चाहहन्छ? आधथथि क सहायरा अध्ागमन 
स्स्गरको पवानुह नगिी यहाुँ सूचीबद्ध एजेन्ीहरू माफनु र उपलब्ध 
्छ। आय सीमा वा अन्य योग्यरा मापदण्ड लागू हन सक्छ।

Community Action Agency of 
Somerville (CAAS) 
कम््ननटी एक्सन एजेन्ी अफ समिमभल 
(सस.ए.ए.एस.) caasomerville.org/
hap-application मा वा (६१७)६२३-७३७० 
मा आवेदन गन्नुहोस्।

Somerville Homeless Coalition (SHC) 
समिमभल होमलेस कोएशलसन (एस.एच.सी.) 
somervillehomelesscoalition.org/
rapid-response मा वा (६१७)६२३-६११ मा 
आवेदन गन्नुहोस्।

Metro Housing Boston–  
RAFT Assistance 
मेट्ो हाऊजजंग बोष्टन – आि.ए.एफ.नट. सहायरा 
metrohousingboston.org मा आवेदन 
गन्नुहोस्।

रपाुँईंलाई भाडामा मद्र चाहहन्छ रि कहाुँबाट स्रु गनने भनेि 
ननस्चिर हन्हन्न? ओ.एच.एस.लाई (६१७)६२५-६६०० X२५८१ 
मा फोन गन्नुहोस् वा bit.ly/OHS-Referral मा शिफारिस 
फािम पेि गन्नुहोस्।
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www.bit.ly/OHS-Referral
https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability
https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability
https://www.somervillema.gov/departments/ospcd/housing
https://www.somervillema.gov/departments/ospcd/housing
http://form.jotform.com/73455087087162
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaint
https://www.caasomerville.org/hap-application
https://somervillehomelesscoalition.org/rapid-response/
https://www.metrohousingboston.org/
www.bit.ly/OHS-Referral


भाडावािाको अधिकार

 उपयोगितामा सहायता
आफ्ो ग्ास, गबज्ली, वा अन्य उपयोगिता गबलहरू भ्क्ान िनचु 
मद्दत चाक्हन्छ?
•	 Community	Action	Agency	of	Somerville	(CAAS)	

कम््ननिी एक्सन एजपेन्ी अि समरभभल (सस.ए.ए.एस.)  
caasomerville.org/hap-application मा वा 
(६१७)६२३-७३७० मा आवपेिन िन्चुहोस्।

•	 Somerville	Homeless	Coalition	(SHC)	
समरभभल होमलपेस कोएललसन (एस.एच.सी.) 
somervillehomelesscoalition.org/rapid-
response मा वा (६१७)६२३-६११ मा आवपेिन िन्चुहोस्।

ननम्न आय भएका उपभोक्ाका लािी एभरसोसचुको उपलब्ध छुि 
िरका लािी bit.ly/EversourceDiscountRate मा जानह्ोस।्

जाडोमा ताप इधिन सहायता बार ेजानकारीको लागि 
somervillema.gov/heatingassistance मा जान्होस् वा 
(६१७)३४९-६२५२ मा िोन िन्चुहोस्।

 भाडावािासँि सम्पक्ण  र आयोिन
भवन-व्ापी समस्ाहरू जस्ै भाडा वृधधि वा िराब 
अवथिाहरूका लागि सस.ए.ए.एस.लाई (६१७)६२३-७३७० X१४८ 
मा सम्पकचु  िन्चुहोस् वा caasomerville.org/community-
organizing मा अन्रोि पपेश िन्चुहोस्।

 कानूनी सेवा

यनि तपाँईंलपे छोड्नपे सूचना प्राप्त िन्चुभयो (बपेििली प्रक्रियाको 
पक्हलो चरण), अिालतको म्ाि र उज्री, ४८-घण्ाको सूचना, 
वा तपाईंको आवाससँि सम्बन्धित क्नै अन्य अिालतका 
कािजातहरू प्राप्त िन्चु भयो भनपे जगत सक्ो चाँडो कान्नी मद्दत 
प्राप्त िन्चुहोस्। अध्ािमन स्थिगतलाई ध्ान ननिई यहाँ सूचीबधि 
एजपेन्ीहरू मािचु त योग् कम आय भएका भाडावालहरूका 
लागि ननःश्ल्क कान्नी सपेवाहरू उपलब्ध छन्। यनि तपाईंलाई 
यसका लागि सहयोि चाक्हन्छ भनपे ओ.एच.एस.लाई सम्पकचु  
िन्चुहोस्।
•	 क्याम्ब्रिज तथया समरभभि कयानूनी सेवया फोन  

(६१७)६०३-२७००
•	 डे नोभो न्याय तथया उपचयार केन्द्र फोन  

(६१७)६६१-१०१०
•	 हयाव्नड्न कयानूनी सहयायतया ब्ूरो  

(िममीमा सपेवाको लागि बन्) िोन (६१७)४९५-४४०८

 मध्यस्थता
•	 मध्थिकताचुहरूलपे गववािहरू समािान िनचु र अक्सर 

अनावश्यक ननष्ासन रोक् मद्दत िनचु सक्छन्।
•	 अ्ै अिालतमा नप्िपेका गववािहरूको लागि  

साम्िाधयक गववाि समािान कपे न्द्र (सस.क्ड.एस.सी.) लाई 
(६१७)८७६-५३७६ मा िोन िन्चुहोस् वा cdschousing@
communitydispute.org मा ईमपेल िन्चुहोस्।

•	 यनि तपाँईंसँि समरभभल जजल्ा अिालतमा ननष्ासनको 
म्द्दा छ भनपे तपाँईंलपे अिालत मािचु त प्रिान िररनपे नन:श्ल्क 
मध्थिता सपेवाहरूमा भाि ललन छनझौि िनचु सक््हुन्छ।

 पदहिो-पटक घर खरीददार वि्णहरू
•	 समरभभल कम््नननि कपकोरशेन (एस.सस.सस.) थप 

जानकारीको लागि somervillecdc.org/
first-time-homebuyers मा जान्होस् वा (६१७०४१०-
९९०६ मा िोन िन्चुहोस्।

•	 सस.एच.ए.गप.ए. अन्य पक्हलो पिक घर िररि िनने 
कायचुशालाहरूको सूचीको लागि chapa.org मा जान्होस्।
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https://www.caasomerville.org/hap-application
https://somervillehomelesscoalition.org/rapid-response/
https://www.eversource.com/content/ema-c/residential/account-billing/payment-assistance/discount-rate
https://www.somervillema.gov/heatingassistance
https://www.caasomerville.org/community-organizing
https://www.somervillecdc.org/first-time-homebuyers/
https://www.chapa.org/



