
 

 

          

सूचना प्याकेट  

Miscela, Assembly Row 
485 Foley Street, Somerville 

(भाडासम्बन्धी अपाटटमेन्टहरू) 

 

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

Realty Investment Trust) ले आय- प्रतिबन्धन्धि भाडासम्बन्धी लटरी घोषणा गनट 

पाउँदा खुसी छन्। 

यो प्याकेटमा Somerville को समावेशी के्षत्रको अध्यादेशमाफट ि Miscela मा प्रस्ताव गररएका आय-प्रतिबन्धन्धि भाडासम्बन्धी 

अपाटटमेन्टहरूका लातग आवेदन प्रतिया बारे तवशेष जानकारी पदटछन्। रणनीतिक योजना िथा सामुदातयक तवकास कायाटलय (OSPCD) 

को हाउतजङ तडतभजन र Miscela ले िपाईंलाई यो सूचना पढ्न र आवेदन पेश गनट तनमन्त्रणा गदटछ। कृपया यो समग्र प्रक्रियाको 

अवक्रिभर उपयोगी मागगदर्गक हुने भएकाले तपाईलंाई भाडामा अपार्गमेन्ट नक्रदिँदासम्म यस प्याकेर्मा पर्गनुहोस्।  पक्रहलो 

अपार्गमेन्टहरू जनवरी 2022 मा ग्रहण गनगका लाक्रग तयार गररने छ। 

 

आवेदनहरू सेपे्टम्बर 29,  2021 मा क्रदउिँसोको 2:00 बजेसम्ममा (पोस्टमाकग  गररनुहुिँदैन) पेर् गररएको हुनुपछग ।  

 

आवेदनहरूलाई क्रनम्न तररकाले पेर् गनग सक्रकन्छ: 

 

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

SEB हाउक्रजङ      क्रनम्नमा अवस्थित Somerville डर प बक्स 

सम्बन्धमा: Miscela       वा  मोन्ताजी अपार्गमेन्टहरूको क्रलक्रजङ 

कायागलय  

257 Hillside Ave     449 Canal St, Somerville 

Needham, MA 02494     सोमबारदेस्र् आइतबारसम्म क्रबहान 8 

बजेदेस्र् राती 10 बजेसम्म  

 वा       मोन्ताजी डर प बक्समा  छोक्रडएका आवेदनहरूलाई 

अस्न्तम क्रमक्रतसम्म समीक्षा गररने छैन 

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

 

आय-प्रतिबन्धन्धि इकाइसम्बन्धी जानकारीका लातग (617) 782-6900 मा कल गनुटहोस्।  पतहलो जानकारी सत्र 

https://youtu.be/Sf3lsNw16go मा YouTube माफट ि अगस्ट 30, 2021 मा साँझ 6:00 बजे आयोजना गररने छ र दोस्रो 

जानकारी सत्र https://youtu.be/KeE07gJyv_M(वा YouTube मा SEB हाउतजङ मात्र खोज्नुहोस्, यो लाइभ रेकतडटङपतछ 

पतन उपलब्ध हुने छ) मा YouTube र कने्फरेन्स कल माफट ि सेपे्टम्बर 7, , 2021 मा साँझ 6:00 बजे आयोजना गररने छ। (425) 

436-6200. कोड: 862627. 

 

TTY का लातग 711 डायल गनुटहोस्। SEB हाउतजङ, LLC द्वारा तसजटना गररएको जानकारी प्याकेट 

 

                  

https://form.jotform.com/210403447754048
https://youtu.be/Sf3lsNw16go
https://youtu.be/KeE07gJyv_M
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सामान्य क्रववरण तिा भाडाहरू 
 

Miscela Somerville को समे्मलन केन्द्र मा रहेको 485 Foley Street मा अवन्धथथि 500 इकाइ भाडासम्बन्धी अपाटटमेन्ट कम्प्लेक्स 

हो।  के्षत्र मध्यक आम्दानी (AMI) को 50% वा सोभन्दा कम आम्दानी भएका पररवारहरूलाई यीमधे्य 16 वटा अपाटटमेन्टहरू भाडामा 

तदइने छ र 80% वा सोभन्दा कम AMI आम्दानी भएका पररवारहरूलाई 15 वटा तभन्न अपाटटमेन्टहरू भाडामा तदइने छ।  यो 

पररयोजना 2016 अध्यादेश प्रभावकारी भएपतछ अन-लाइनमा आउँदा, Miscela ले वेभर प्राप्त गर्यो जसकारण जम्मा 31 वहन योग्य 

इकाइहरू छन् (र उच्च सङ्या छैनन्) भने्न कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्। प्रिीक्षा सूचीहरू तनम्न पृष्ठहरूमा तदइएको तवसृ्ति तववरण 

अनुसार अक्टोबर 19, 2021 मा आयोतजि गररएको लोटरीद्वारा थथापना गररने छ।  तनवासीहरूसँग से्टनलेस न्धस्टल GE उपकरण, 

क्वाट्टज काउण्टरटप, आधुतनक अन्धिम प्याकेजहरू, इन-इकाइ वासर िथा डर ायर र तनम्न सुतवधाहरूलाई सेवा पुर्याउने सम्पति हुने 

छन्। स्काइ लाउन्ज, पुलमा खुला एयर टेरस र तितलङ से्टशनहरू, तजम, न्धिन रूम र दुईवटा लाउन्जहरू।  सबै इकाइहरू घरपालुवा 

जनावर अनुकूल र 100% धुम्रपान- रतहि हुन्छन्।  50% र 80% AMI इकाइमा मा कुनै पाक्रकग ङ थिल पदैनन् तर $75/मक्रहनाको 

कम दरमा पाक्रकग ङ थिलहरू भाडामा क्रदन सक्रकन्छ।   
 

इकाइको 

प्रकार 

अर्क्तता-

पहुिँचयोग्य 

(DA) र 

श्रवणर्स्क्त 

कमजोर 

भएको (HI) 

नू्यनतम कूल 

वाक्रषगक 

आम्दानी 

नू्यनतम 

घरायसी 

आकार  

अनुमाक्रनत 

आकार (पररवतगन 

गनुग पने क्रवषय) 

बािरूमहरूको 

सङ्या 

इकाइ 

सङ्या 

माक्रसक भाडा 
(उपयोक्रगताहरू 

वा पाक्रकग ङ 

समावेर् छैनन्) 

सोह्र (16) 50% AMI अपार्गमेन्टहरू 

सु्टक्रडयो 1 DA+HI $ 8,2002 *  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 

 

पन्ध्र (15) 80% AMI अपार्गमेन्टहरू 

सु्टक्रडयो 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 प्रते्यक मक्रहना भुक्तान गनगको लाक्रग क्रजमे्मवार हुन्छन्।  भाडाहरू हरेक आवेदकको 

आम्दानीमा आिाररत हुिँदैन (तिनीहरूसँग खण्ड 8 को वा सोसँग समान भौचर नहँुदासम्म )।  भाडावालहरू आफ्ना सबै ग्यास, 

तवद्युि, पानी र ढल भुक्तान गनटका लातग तजमे्मवार छन्।  भाडामा कुनै पाक्रकग ङ थिाल समावेर् हुिँदैन र प्रते्यक थिल 

$75/मक्रहनाको घर्ाइएको दरको लाक्रग उपलब्ध हुन्छ। भाडाहरू वातषटक रूपमा HUD घर कायटिमद्वारा सेट गररन्छ र वातषटक 

आधारमा पररविटन हुन्छ। भाडाहरू इकाइ अवस्थित (काठ फे्रम वा र्ावर) भवनको आिारमा क्रभन्न-क्रभन्न हुन्छ। 

 

**कृपया देर्ाइएको नू्यनतम 80% AMI चयन गररएको इकाइमा भएको सुते्न कोठाका सङ्याहरू बराबरको घरपररवारको 

आकारमा आिाररत हुन्छ भने्न कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्।। तपाईंको पररवारको सदस्यहरू तपाईंको चयन गररएको 

इकाइ(हरू) मा भएको सुते्न कोठाहरू भन्दा िेरै हुनुहुन्छ भने, कृपया क्रनम्न अक्रिकतम कूल वाक्रषगक आम्दानी सीमाहरूको 

ताक्रलका हेनुगहोस् – 80% AMI इकाइहरूका लाक्रग नू्यनतम आम्दानी भनेको तपाईंको पररवारको आकारको लाक्रग अक्रिकतम 

50% AMI हो। उदाहरणका लाक्रग, सु्टक्रडयो 80% AMI का लाक्रग योग्य दुई-व्यस्क्तको पररवारको नू्यनतम आम्दानी सीमा 

$51,200 हुने छ।  
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नू्यनतम कुल वाक्रषगक आम्दानी 

इकाइको 

प्रकार 

मातनसहरूको 

नू्यनिम सङ्या 

50% AMI मा 

इकाइहरूका 

सेटको लातग 

80% AMI मा 

इकाइहरूका सेटको 

लातग 

सु्टक्रडयो 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, रातरर य मूल, धमट, अपाङ्गिा, उमेर, वंश, बालबातलका, पाररवाररक न्धथथति, वंशाणुगिसम्बन्धी जानकारी, वैवातहक 

अवथथा, सावटजतनक सहायिा तवतध, धमट, तलङ्ग, यौन झुकाव, लैतङ्गक पतहचान, सैतनक/सैन्य न्धथथति वा कानूनद्वारा तनषेध गररएको कुनै 

अन्य आधारसँग आधाररिमा आवेदकहरूको छनोट गदाट भेदभाव गदैनन्। अपाङ्गिा भएका व्यन्धक्तहरूलाई आवासको उपयोग गनट र 

आनन्द तलनको लातग समान अवसर तदन उक्त सुतवधा वा पररमाजटनहरू आवश्यक हुन सक्दा, अपाङ्गिा भएका व्यन्धक्तहरू तनयम, 

नीति, अभ्यास वा सेवाहरूमा उतचि सुतवधा अनुरोध गनट वा आवासमा उतचि पररमाजटन अनुरोध गनटका लातग हकदार हुनुहुन्छ। 

 

प्रश्न: क्रनयुक्त गररएका अपार्गमेन्टहरू कक्रत समयको लाक्रग यस कायगिमको क्रहस्सा रहने छ? 
उिर: आवासमा थथानािरणपतछ, भाडावालहरूले वातषटक रूपमा आय प्रमातणि गनुट हुने छ र पररवारको कूल वातषटक आय आफ्नो 

पररवारको आकारको लातग त्यतिबेलाको लागूयोग्य आम्दानीको सीमा 140% भन्दा बढी नभएसम्म 50% वा 80% आम्दानीलाई 

योग्य मातनन्छ (थप तववरणका लातग वातषटक योग्यिा र भाडा समीक्षा हेनुटहोस्)। घरेलु आम्दानी सीमाहरू HUD द्वारा वातषटक 

रूपमा अद्यावतधक गररन्छ। HUD HOME को भाडामा वृन्धि वा उपयोतगिा भिा कम भयो भने, भाडामा वृन्धि हुने छ। कृपया 

प्रारन्धिक भाडाहरू 2021 HUD HOME भाडाहरूसँग आधाररि हुन्छन् भने्न कुराबारे सचेि रहनुहोस्। हरेक वषट समरको 

अवतधमा HUD द्वारा भाडाहरू अद्यावतधक गररन्छ र पूवाटनुमातनि पुन: प्रमाणीकरणहरूलाई पुन: प्रमाणीकरण िथा तलज 

नवीकरण गने समयमा तनभटर रहेर 2021 वा 2022 HUD HOME (घर) भाडाका रकमहरू  प्रयोग गनट सकु्नहुन्छ। 

 

प्रश्न: 50% र 80% इकाइको बीचमा के क्रभन्नता छ? 
उिर: इकाइ तफतनशहरू सबै बजार-दर इकाइहरूको रूपमा समाप्त छन्।  तभन्निा भनेको आम्दानीको योग्यिा मानदण्ड मात्र हो। 

50% मा सेट गररएको AMI इकाइहरूमा  पररणाम स्वरूप कम नू्यनिम र अतधकिम आम्दानी सीमाहरू हुन्छ, भाडा दरहरू 

कम छन्।  80% मा सेट गररएको AMI इकाइहरूमा पररणाम स्वरूप कम नू्यनिम र अतधकिम आम्दानी सीमाहरू र इत्यातद 

छन्, तिनीहरूमा भाडाका दरहरू बढी छ।  

अक्रिकतम कूल वाक्रषगक आम्दानी सीमाहरू 

िपाईंको घरपररवारमा 

भएका मातनसहरूको संया 

50 % AMI 

मा इकाइहरूका सेटको 

लातग 

इकाइहरूका सेटको लातग  

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 



 

 5 

 

 

 योग्यताका आवश्यकताहरू 
 

 

प्रश्न: Miscela मा 50% र 80% अपार्गमेन्टहरूका लाक्रग आवेदन क्रदन को योग्य छ? 
 

उिर: 50% वा 80% इकाइको लातग योग्य ठहररन, घरपररवारहरूले तनम्न मानदण्ड पूरा गनुट पदटछ: 

1. यस खण्डमा (र अतघल्लो पृष्ठमा रहेको िातलकाहरूमा) हाइलाइट गरे जसै्त प्यारातमटरहरू तभत्र योग्य 

ठहररन उहाँहरूसँग आम्दानी वा सम्पतिहरू हुनुपछट ।   

2. घरपररवारहरूसँग कम्तीमा एउटा व्यन्धक्तको लातग प्रति सुते्न कोठा हुनुपछट *।  (उदाहरण एक-व्यन्धक्तको 

पररवारले 2BR इकाइका आवेदन तदन सकै्दनन्। 

3. घरपररवारहरूसँग कूल सम्पतिहरूमा $250,000 भन्दा धेरै हुन हँुदैन ( अवकाश, कलेज र स्वास्थ्य बचि 

खािा सम्पतिहरूप्रति सीमाहरू गणना हँुदैन; यद्यतप, अवकाश खािाहरूबाट आजटन गररएको ब्याज 

आम्दानीको रूपमा गणना हुन्छ)।   

4. घरपररवारहरूले कायटिम प्रमाणीकरणमा घरहरूको स्वातमत्व तलन सकै्दनन् (त्यसैले पररवारका सदस्यले 

हालैमा घरहरूको स्वातमत्व वा कामका दस्तावेज वा घर ऋणमा तलएमा , यसलाई आम्दानी प्रमाणीकरण र 

थथानािर हुनुपूवट तबिी गररनु पदटछ)।   

5. एकसाथ आवेदन तदने असम्बन्धन्धि र अतववातहि पररवार सदस्यहरूले उहाँहरू कायटिम प्रमाणीकरणको 

समयमा हालै सँगसँगै बसोबास गनुहुन्छ भनी प्रमाणीकरण प्रदान गनुट पने हुन्छ।  सँगै बसे्न इतिहास नभएका 

अतववातहि संलग्न पररवारहरू योग्य हँुदैनन्। 

6. पररवारका सबै प्रमुखहरू पूणटकालीन तवद्याथी (PhDहरू सतहि) हुन सकै्दनन्।  उनीहरू पूणटकालीन 

तवद्याथी नभएका र हालै सँगै बसेका र  Miscela मा बसे्न कोही व्यन्धक्तहरूसतहि घरको सह-प्रमुख भएमा 

मात्र घरको प्रमुखको रहेको पूणटकालीन तवद्याथी  मात्र योग्य हुन्छन्।    

 

*पररवार सदस्यहरूभन्दा धेरै सुते्न कोठाहरू भएको इकाइहरूका लातग तचतकत्सा आवश्यकिाहरू 

कागजािीकरण गनुटभएको पररवारहरू उक्त इकाइका लातग योग्य हुन सकु्नहुन्छ। आवश्यकिाको 
प्रमाणीकरणलाई आम्दानी प्रमाणीकरणको समयमा प्रसु्ति गनुट पदटछ। 

 

पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को लातग Somerville हाउतजङ अतधकारी (SHA) प्रिीक्षा सूची र/वा 

केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा भएका पररवाहरू, हाल Somerville को तनवासी भएका पररवाहरू र 

Somerville मा पूणटकालीन समयको लातग काम गने पररवारहरूलाई इकाइहरूका लातग छनोट गनट तदइने 

छ (“पूणटकालीन समय” लाई कन्धम्तमा पतन हप्ताको 32 घण्टाको माध्यमानको रूपमा पररभातषि गररन्छ, पृष्ठ 

10 मा थथानीय प्राथतमकिा।  हेनुटहोस्)।  साथै, केही इकाइहरू अशक्तिा-पहँुचयोग्य हुने छन्।  सबै 

पररवारहरूले अशक्तिा-पहँुचयोग्य इकाइहरूका लातग आवेदन तदन सकु्नहुन्छ िर पहँुचयोग्य इकाइको 

कागजािीकरण गररएको आवश्यकिा भएको पररवारले मुय प्राथतमकिा पाउनु हुने छ।  अशक्तिा 

पहँुचयोग्य इकाइको आवश्यकिा अनुसार प्राथतमकिा बारेमा प्रश्नहरूका लातग, कृपया “अशक्तिा-

पहँुचयोग्य इकाइसम्बन्धी जनाकारी” हेनुटहोस्। 
 

 

प्रश्न: आम्दानी योग्यताका आवश्यकताहरू के-के हुन्? 
 

उिर: पृष्ठ 3 मा भएको अतधकिम आम्दानी िातलका र पृष्ठ 3 मा भएको नू्यनिम आम्दानी िातलकाले िातलकाले 

Miscela मा आम्दानी प्रक्रतबस्न्धत  सबै इकाइहरूका सािसािै प्रते्यक इकाइ प्रकार र पररवार 

आकारको लाक्रग आम्दानी योग्यताका आवश्यकताहरूको क्रवशे्लषणलाई देर्ाउिँछ। तदइएको आम्दानी 

स्तरमा वहन योग्य हुनका लातग भाडाहरू थथातपि गररएको हुनाले भाडासम्बन्धी आवेदनहरू अपयाटप्त 

आम्दानीका लातग भाडामा तदने कायाटलयद्वारा अस्वीकार गररँदैन। 50% AMI वा सोभन्दा कम आम्दानी 

भएका पररवारहरूको लातग उपलब्ध भएको अपाटटमेन्टहरूको लातग, पररवारहरूसँग भाडा र 

उपयोतगिाहरूको खचट बेहोनटका लातग पयाटप्त आम्दानी छ भनी सुतनतिि गनटको नू्यनिम आम्दानी थथापना 

गररएको छ। आवश्यक भाडाको आम्दानी अनुपाि भनेको 50% हो (जसै्त, आवेदकको मातसक आम्दानी 

मातसक भाडाको लगभग 2 गुणा हुनुपदटछ)। नू्यनिम आम्दानी आवश्यकिाहरू मोबाइल हाउतजङ अनुदान 

(जसै्त खण्ड 8, MRVP, VASH आतद) भएका आवेदकहरूको लातग छुट हुन्छ। कृपया थप तववरणहरूका 

लातग चरणबि प्रतियामा “भाडामा तदने कायाटलयको समीक्षा” हेनुटहोस्। र्ण्ड 8 को भौचर भएको पररवार 
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आफ्नो भौचरको मूल्यको बारे अस्पष्ट हुनुहुन्छ भने, उहािँहरूले आफ्नो जारी गने हाउक्रजङ 

अक्रिकारीलाई सम्पकग  गनुगपछग । 
 

प्रश्न: म आवेदन क्रदनको लाक्रग Somerville को र्हरको क्रनवासी हुनुपछग ? 
 

उिर: पदैन। मातथ उन्धल्लन्धखि आम्दानीका मागटदशटनहरू पूरा गने सबै पररवाहरूले आम्दानी-प्रतिबन्धन्धि अपाटटमेन्टको लातग 

आवेदन तदन सकु्नहुन्छ।  प्राथतमकिाका आवश्यकिाहरू पूरा गने र हालको प्रमाणीकरण  प्रदान गने 

आवेदकहरूलाई प्रिीक्षा सूचीहरूमा उनीहरूको उच्च थथान भएको कारण 50% र 80% AMI अपाटटमेन्टहरू 

भाडामा तदनका लातग अवसर तदइने छ।  प्राथतमकिाहरूको बारेमा थप जानकारीका लातग, कृपया पृष्ठ 10 मा 

जानुहोस्। 
 

प्रश्न: के मैले दुवै 50% र 80% AMI अपार्गमेन्टको लाक्रग आवेदन क्रदन सक्छु? 
 

उिर: होइन, परिवािहरु ५०% एएमआई इकाई वा ८०% एएमआई एकाईको लागी मात्र योग्य हुन सक्छन् । यदि 

कुनै परिवािको आय ५०% एएमआई भन्दा कम छ भने उनीहरु ८०% एएमआई इकाईको लागी पदन योग्य 

हुने छैनन् भलै उनीहरु संग व्यवस्थापन कम्पनीको नू्यनतम आय मापिण्ड पूिा गनन आयमा घाटा भई प्राप्त 

हुने भाउचि वा आदथनक सहायता वा अन्य सम्पदि पयानप्त मात्रामा छ । 

 
 

प्रश्न: पररवारको आम्दानी कसरी क्रनिागरण गररन्छ? 
 

उिर: पररवारको आम्दानी भनेको उनीहरूको हालको आम्दानी र सम्पक्रिहरूमा आिाररत रहेर आगामी 12 

मक्रहनामा (आवेदनको तमतिदेन्धख सुरु गने र 12 मतहनामा प्रोजेक्ट गने) तभत्र पररवारको सबै घरका सदस्यहरूले प्राप्त 

गनुटभएको जम्मा अनुमातनि रकमको कूल रकम हो।  सिव भएसम्म आम्दानीको सही अनुमान प्रदान गने प्रयासमा, 

लटरी एजेन्टले भावी आम्दानी अनुमानहरूको लातग आधार प्रदान गनट ऐतिहातसक आम्दानीको डाटा पतन समीक्षा गनुट 

हुने छ।  िपाईंले आगामी 12 मतहना (अनुमातनि वृिहरू वा बोनसहरू लगायि) मा प्रप्त गनुटहुन्छ भनी पूवाटनुमान 

गनुटभएको कुनै पतन पैसालाई आम्दानीको रूपमा गणना गररने छ र पतछल्लो 3 मतहनामा प्राप्त गनुटभएको पैसाहरूलाई 

भावी आम्दानी प्रोजेक्ट गनटको लतग तवशे्लषण गररने छ।  यसमा सामातजक सुरक्षा, संभरण, बाल सहायिा, ओभरटाइम 

भुक्तान, बोनसहरू, बेरोजगारी, तवचे्छद भुक्तान, आंतशक समयको रोजगारी, पररपक्व बोन्डहरू, अदालिी 

व्यवथथापनमा प्राप्त गनुट पने पैसाहरू र बैंक खािाहरू र अन्य सम्पतिहरूमा भएको वास्ततवक वा आरोतपि ब्याज र 

लाभांशहरू पदटछन् िर यतिमा मात्र सीतमि हँुदैन।  आम्दानीका सबै स्रोिहरू 18 वषटभन्दा कम उमेरका पररवारका 

सदस्यहरूका लातग र आतिि िथा आफ्नो तवद्यालयबाट पूणटकालीन तवद्याथी न्धथथतिको प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने 

पूणटकालीन तवद्याथीहरूको लातग $480/वषट भन्दा बढी कुनै पतन आम्दानी रोजगारबाट कमाएको आम्दानीको 

अपवादका साथमा गणना गररन्छ (िर यो पाररवाररक आम्दातनको गणनाबाट छुट प्राप्त गरेिापतन त्यस्ता सबै आम्दानी 

अझै पतन कागजािीकरण गनुट पदटछ भने्न कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्)।   
 

सबै आवेदकहरूले अन्यथा सहायिा गने काजािहरू प्रमाणीि नहँुदासम्म गि 12 मतहनाभर प्राप्त गररएको कुनै पतन 

पैसाहरू प्राप्त गनट जारी राख्नु हुने छ भनी मातनने छ।  गि वषटभरमा प्राप्त गररएको कुन पैसालाई उनीहरूको तगिी 

गररएको आम्दानीको रूपमा गणना गनुट पछट  वा पदैन भनी तनधाटरण गने कुरा पररवारको हािमा हँुदैन।  त्यसकारण, सबै 

पैसाहरूलाई आवेदनमा सूचीवि गनुट पदटछ र पररवारको योग्यिा तनधाटरण गने कायटमा हुने यी पैसाहरूको समावेशन 

आम्दानी-प्रतिबन्धन्धि हाउतजङ तनदेतशकाहरूमा आधाररि रहने छ। साथै, छुतिएको भएमा आवेदकले पूणटरूपमा 

कायाटन्धिि छुिै सम्प्झौिाको प्रतितलतप र दुवै पक्ष छुिै ठेगानामा बथछन् भनी प्रमातणि गदै उनीहरूले तलज/ शपथ-पत्र 

प्रदान नगदाटसम्म कानुनी रूपमा तववातहि जोडीहरूलाई पररवारको तहस्सा मातनने छ ।   
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सम्पक्रिका सीमाहरू 
 

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

कलेज तिा स्वास्थ्य बचत योजनाहरू समावेर् हुिँदैनन्।   
 

आम्दानी प्रमाणीकरणको भागको रूपमा सम्पक्रिहरू 
 

सम्पतिहरूद्वारा तनतमटि आम्दानीलाई आम्दानी सीमािफट  गणना गररन्छ।  सम्पतिहरू जम्मा $5,000 वा सोभन्दा बढी 

भएमा, सम्पतिहरूबाट आजटन गररएको उच्चिम वास्ततवक आम्दानी वा सबै सम्पतिको 0.06% आम्दानीमा अतभयोग 

लागेमा, आयको रूपमा गणना गररने छ।  अन्यथा, $5,000 अिगटिका सम्पतिहरूका लातग, आजटन गररएको 

वास्ततवक आम्दानी मात्र गणना गररन्छ। पररवारका सम्पतिहरूलाई आवेदनको समयमा गणना गररन्छ। सम्पतिहरूमा 

नगद, बचिमा रहेको रकम र चालू खािा, तडतजटल मुद्रा, नगद एपहरू (भेन्मो, PayPal, Cash App आतद), स्टकको 

नेटको नगद मूल्य, बोण्डहरू र पँुजी लगानीहरू पनट सक्छन् र यतिमा मात्र सीतमि हँुदैनन्।  सम्पति सीमािफट  

अवकाश खािाहरूलाई गणना नगररँदा, 70% पूणट खािामा कायटिम गणना गररने र उक्त रकमबाट 0.06% 

आम्दानीमा अतभयोग लागे्न 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 

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

  

सम्पतिको सीमामा उनीहरूको जम्मा सम्पति: $10,000 (अवकाश खािाहरूलाई सम्पतिको सीमािफट  गणना गररँदैन) 

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

सम्पतिहरूबाट वास्ततवक आम्दानी:               $100 +      $0         =  $100 (A)                           

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

  

यस पररवारका लातग, कायटिममा सम्पतिहरूबाट (A)वास्ततवक आम्दानी वा सम्पतिहरूबाट (B) अतभयोग लगाइएको 

आम्दानीभन्दा धेरै लागे्न भएकाले अन्य सबै आम्दानीका स्रोिहरू (रोजगार, सामातजक सुरक्षा, संभरण, इत्यातद।) बाट 

उनीहरूले प्राप्त गने  उनीहरूको आम्दानीमा $100थतपने छ 

 

प्रश्न: मैले मेरो 401k वा अवकार् कोषबार् पैसा क्रिताग गनग नसकेमा, मैले मेरा 

सम्पक्रिहरूको सूची बनाउिँदा यसलाई समावेर् गनुगपछग ? 
 

उिर: पछट ।  कृपया अवकाश खािाहरूलाई $250,000 सम्पति सीमािफट  गणना गररँदैन भने्न कुरालाई ध्यानमा 

राख्नुहोस् यद्यतप िपाईंले अझै पतन आम्दानी प्रमाणीकरणको भागको रूपमा आवेदनमा िपाईंका हालका 

सबै अवकाश कोषहरूको पूणट मूल्य समावेश गनुटपछट ।  आम्दानी प्रमाणीकरणमा सबै सम्पतिहरूबाट 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 त्यसपतछ हालको 

पासबुकको 0.06% को दरले गुणान गररन्छ। पररणाम रकमलाई आम्दानी योग्यिाका उदे्दश्यहरूका लातग 

उक्त रकमबाट अतभयोग लगाइएको ब्याज आम्दानीको रूपमा गणना गररने छ। 
 

प्रश्न: म मेरो आफ्नै आम्दानी वा िेक्रडर् इक्रतहासमा आिाररत क्रलजका योग्य हुन नसकेमा, 

म मेरो क्रलजमा सह-हस्ताक्षरकताग हुन सक्छु? 
 

उिर: सकु्नहुन्न। अपाटटमेन्टमा बसे्न मातनसहरूले मात्र तलज हस्ताक्षर गनट सक्छन्।  आवेदन तदने पररवारहरूले 

आफै आम्दानीका योग्यिाहरू पूरा गनुटपछट ।  पररवारभन्दा बातहरको कोही व्यन्धक्त भाडा भुक्तान गनटमा मद्दि 

गनट गइरहनुभएको छ भने, भुक्तान गनुटपने रकमलाई कायटिम आवेदनमा आम्दानीको िातलकामा ''सामतयक 

भुक्तानीहरू'' को रूपमा सूचीबि गररनुपछट ।  यी भुक्तानीहरूलाई आवेदन तदने पररवारको आम्दानीको 

रूपमा गणना गररने छ।   

प्रश्न: के पूणगकालीन क्रवद्यािीले 50% वा 80% AMI इकाइका लाक्रग आवेदन क्रदन 

सकु्नहुन्छ? 
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उिर: पररवारका सबै प्रमुख व्यन्धक्तहरू पूणटकालीन तवद्याथीहरू हुन र लटरीका लातग योग्य हुन सकै्दनन्।  त्यसैले 

पररवारको एक व्यन्धक्त पूणटकालीन तवद्याथी हुनुहुन्छ भने उनीहरू अयोग्य हुन्छन्।  दुई व्यन्धक्तको पररवारमा 

दुई जना पूणटकालीन तवद्याथीहरू भएमा, उनीहरू अयोग्य हुन्छन्।  पररवारको मुय व्यन्धक्त भएको 

पूणटकालीन तवद्याथी पूणटकालीन तवद्याथी नभएको कोही व्यन्धक्तको पररवारको सह-प्रमुख व्यन्धक्त हुनुहुन्छ भने 

उहाँ आय-प्रतिबन्धन्धि इकाइका लातग मात्र योग्य हुनुहुन्छ।  आंतशक समयका तवद्याथीहरूमा कुनै 

प्रतिबन्धहरू हँुदैनन्।  पूणटकालीन तवद्याथीको न्धथथतिमा PhDs पदटछ र तवद्यालयको रतजस्टर ारको 

कायाटलयद्वारा पररभातषि गररन्छ।  पररवारको प्रमुख भन्नाले इकाइ प्रयोग गने अको व्यन्धक्तको करहरूमा 

आतििको रूपमा सूचीबि नभएको कुनै पतन 18 वषटभन्दा बतढ उमेरको तनवासीलाई बुतझन्छ। तवद्याथीको 
न्धथथतिको प्रमाणीकरण प्रमाणीकरण आवेदनमा पेश गनुटपछट । 

 

प्रश्न: मैले हाल घरको स्वाक्रमत्व प्राप्त गरेमा, मैले 50% वा 80% AMI इकाइको लाक्रग 

आवेदन क्रदन सक्छु? 
 

उिर: हाल घरको स्वातमत्व प्राप्त गने आवेदकहरू लटरीको लातग आवेदन तदन योग्य छन् िर कायटिम 

प्रमाणीकरणको समयमा पररवारको कुनै पतन सदस्यले घरको स्वातमत्व प्राप्त गनट वा कारोबार वा 

तधिोबन्धकमा आफ्नो नाम राख्न पाउँदैनन्।  यतद घर कायटिम प्रमाणीकरणमा तबिी गररएको छैन भने (वा 

यतद घर सम्बन्ध तवचे्छद/तवचे्छद सम्प्झौिाको भाग हो र सम्बन्ध तवचे्छदलाई समापन गररएको छैन भने), 

पररवार अयोग्य हुने छन् र आम्दानी-प्रतिबन्धन्धि अपाटटमेन्ट तलज गनट सक्षम हुने छैनन्।    
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पररवार आकारको आवश्यकता 
 

 

प्रश्न: पररवारको आकार उपयुक्तको कसरी क्रनिागरण गररएको हुन्छ? 
 

उिर:  कायटिमलाई एउटा व्यन्धक्तको लातग प्रति सुते्न कोठाको आवश्यक पछट । 

 

 उदाहरणको लातग 1 व्यन्धक्तको पररवारले 2BR वा 3BR इकाइको उपयुक्त हुन सकै्दन।  िथा 2 व्यन्धक्तको 

पररवारले 3BR इकाइको उपयुक्त हुन सकै्दन। 

 

"पररवार" भन्नाले तलजमा नाम देखा पने सबै व्यन्धक्तहरू र आफ्नो प्राथतमक तनवासको रूपमा आवास 

इकाइलाई िहण गनट चाहने सबै व्यन्धक्तहरूलाई पतन जनाउँछ।  छुतिएको भएपतन आवेदकले पूणटरूपमा 

कायाटन्धिि छुतिने सम्प्झौिाको प्रतितलतप र दुवै पक्ष छुिै ठेगानामा बथछन् भनी प्रमातणि गदै उनीहरूले तलज/ 

शपथ-पत्र प्रदान नगदाटसम्म कानुनी रूपमा तववातहि जोडीहरूलाई पररवारको तहस्सा मातनने छ।  पररवारको 

प्रमुखसँग अदालिद्वारा कागजािीकरण गररएको भौतिक संरक्षण वा एक वषटमा 180 तदनको लातग 

अतभभावकत्व भएमा मात्र, नाबालकहरू/आतििहरूलाई पररवारको भाग मातनने छ।   

 

प्रश्न: के पररवारको सदस्यले हालैमा गभगवती भएको नजस्िएको बच्चालाई हाम्रो 

पररवारको आकारतिग  आम्दानीको योग्यता प्रयोजनहरूको गणना गछग न्? 
 

उिर: लटरी (अकु्टबर 19 , 2021 मा आयोतजि) को समयमा नजन्धन्मएको बच्चा िेस्रो तै्रमातसकमा हुनुहुन्छ भने मात्र 

पररवारले उहाँलाई पररवार सदस्यको रूपमा तगिी गनट सकु्नहुन्छ (नजन्धन्मएको बच्चाको जन्धन्मने मति जनवरी 

18 , 2022 वा सोभन्दा अतघ हुनुपछट )।  पररवारहरूले लटरीको आवेदनको साथमा गभाटवथथाको प्रमाण पेश 

गनट आवश्यक हँुदैन िर लटरी पतछ प्रमाणीकरण आवेदनको साथमा गभाटवथथाको प्रमाण र सिट पेश गनुटपने 

छ। 

 

प्रश्न: यक्रद म हालैमा सम्बन्ध क्रवचे्छद/क्रवभाजनबार् गुक्रिरहेको छु वा क्रवचे्छद/क्रवभाजन हुन 

योजना बनाइरहेको छु भने, के मैले अझै पक्रन आवेदन क्रदन सक्छु? 
 

उिर: गैर-घरमातलकहरूका लातग, छुतिएको भएपतन आवेदकले पूणटरूपमा कायाटन्धिि छुिै सम्प्झौिाको प्रतितलतप र 

दुवै पक्ष छुिै ठेगानामा बथछन् भनी प्रमातणि गदै उनीहरूले तलज/शपथ-पत्र प्रदान नगदाटसम्म कानुनी रूपमा 

तववातहि जोडीहरूलाई पररवारको तहस्सा मातनने छ भने्न कुरा याद गनुटहोस्।   कायगिम आवेदनले 

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

 

सम्बन्ध तवचे्छद गने वा तछतिने बारे सोच्न मात्र सुरु गनुटभएको छ र कुनै कानूनी कदमहरू चातलएको छैन भने, 

िपाईंले पररवारको एकल प्रमुखको रूपमा आवेदन तदन सकु्नहुन्छ र िपाईंको आवेदनलाई िपाईंको हालको 

जीवनसाथी िपाईंसँग आम्दानी-प्रतिबन्धन्धि अपाटटमेन्टमा सनुट हुने छ वा छैन भने्न कुरा अनुसार समीक्षा गररने 

छ।   

 

सम्बन्ध क्रवचे्छदको अवथिाबार् गुक्रिरहनुभएको घर माक्रलकहरूका लाक्रग,घर तबिी भएको हुनुपछट  र 

िपाईं थथानािरण हुनु भन्दा अगातड सम्बन्ध तवचे्छदको अन्धिम तनणटय तलइएको हुनुपदटछ (िपाई ंकामबाट 

बातहरीएको रूपमा)।   
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प्रािक्रमक जानकारी 
 

 

प्रश्न: 50% र 80%  AMI इकाइका लाक्रग कसरी प्रािक्रमकताहरू क्रदइन्छ? 
 

उिर: यो तवकासलाई अनुमति तदइएको समावेशी के्षत्रको अध्यादेशले पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 र/वा 

केन्द्रीकृि खण्ड 8 प्रिीक्षा सूचीका लातग पतहले Somerville हाउतजङ अतधकारी (SHA) को प्रिीक्षा सूचीमा 

रहेका पररवारहरूका लातग प्राथतमकिा थथापना गरेको छ।  पररवारको अनुसार Somerville मा बसे्न वा 

Somerville पूणटकालीन समयको कायट गने लातग अको प्राथतमकिा हो (तववरणहरूका लातग िल हनुटहोस। 

यी मापदण्ड पूरा नगने पररवारहरूले अझै पतन आवेदन तदन सक्छन् र तिनीहरू प्राथतमकिा तदइएका 

पररवारहरूभन्दा कम प्रिीक्षा सूचीमा रहने छन्। पृष्ठ 13 मा रहेका प्रिीक्षा सूचीहरूलाई कसरी यी 

प्राथतमकिाहरू तदइन्छ भतन हेनुटहोस्।   कृपया 2016 अध्यादेश प्रभावकारी भएपतछ यो पररयोजना अन-

लाइनमा आउँदा, Miscela ले वेभर प्राप्त गदटछ भने्न कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। यसैगरी, अध्यादेशका 

अिगटि यो पररयोजनाले प्रचतलि SHA प्रिीक्षा सूची प्राथतमकिा समावेश हुन्छन्।  
 

प्रश्न: यी प्रािक्रमकता कुनै पक्रन परपवारको लाक्रग योग्य छैन भने क गनुगहुन्छ? 
 

उिर: प्राथमिकता नदिइएका योग्य पररवारहरूप्राथतमकिा तदइएका व्यन्धक्तहरूको पछातड गैर-प्राथतमकिा 

लटरी पुलमा रान्धखने छ र उनीहरू अझै पतन आवेदन तदएका इकाइका आकारहरूका लातग लटरीमा प्रवेश 

गने छन्। प्राथतमकिाहरूको लातग योग्य पररवाहरूलाई समथटन गने िी इकाइहरूका लातग उनीहरूलाई 

प्रिीक्षा सूचीमा थथान तदइने छ (िी तववरणहरूका लातग प्रिीक्षा सूचीको पृष्ठ 13 हेनुटहोस्)। 
 

प्रश्न: मैले मेरो लर्री आवेदनसिँग Somerville प्रािक्रमकताको कागजात वा म 

Somerville हाउक्रजङ अक्रिकारी (SHA) को प्रतीक्षा सूची वा केन्द्रीकृत र्ण्ड 8 को 

प्रतीक्षा सूचीमा छु भने्न प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउनुपछग ? 
 

उिर: पदैन, िपाईंले उपलब्ध गराउनु पदैन।  िर उनीहरू SHA प्रिीक्षा सूची र/वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 प्रिीक्षा सूची 

वा Somerville मा लाइभ/पूणट-समय काममा हुन्छन् भनी आफ्नो लटरी आवेदनमा तचन्ह लगाउने 

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

(केही अवथथाहरूमा, आम्दानी प्रमाणीकरणअतघ यो प्राथतमकिाको सहायक कागजाि पेश गनट आवश्यक 

पनट सक्छ) भने्न कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्।  Somerville मा लाइभ/पूणग-समय काम गने कोही व्यस्क्त वा 

SHA र/वा केन्द्रीकृत र्ण्ड 8 प्रतीक्षा सूचीमा रहेको कोही व्यस्क्तको रूपमा आवेदन क्रदने तर 

आवश्यक हुिँदा सबै प्रतीक्षा सूचीहरूको तल डर प हुने आवश्यक कागजात उत्पादन नगने पररवारहरू।   
 

िपाईं हाल Somerville मा बसु्नहुन्छ र Somerville प्राथतमकिाका लातग आवेदन तदनुहुन्छ भने, लटरीपतछ िपाईंलाई 

आफ्नो सबैभन्दा हालैको उपयोतगिा तबलको प्रतितलतप वा हालको तलजको प्रतितलतप वा बैंक तववरणको प्रतितलतप वा 

िपाईंको सेल फोनको तबलको प्रतितलतप 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 प्राथतमकिाको लातग आवेदन तदनुहुन्छ भने, लटरीपतछ िपाईंले (A) िपाईं हप्ताको 32 

घण्टाभन्दा बढी समय भौतिक रूपमा रोजगारमा लागु्नभएको Somerville को ठेगाना देखाउने िपाईंको एकदमै हालको 

भुक्तान तववरणहरू पेश गनट आवश्यक हुने छ वा िपाईंको भुक्तान तववरणले िी तववरणहरू देखाउँदैन भने, िपाईंले (B) 

कामको ठेगाना, कमटचारीको नाम र Somerville मा िपाईंले काम गने प्रति हप्ता समयको मात्रा उले्लख गने कम्पनीको 

लेटरहेडमा िपाईंको रोजगारदािाद्वारा हास्ताक्षर 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 कोतभड-19 को कारणले हाल टाढाबाटै काम गरररहनुभएको पररवारको सदस्य 

प्राथतमकिाको लातग योग्य हुन सकु्नहुन्छ। Somerville  कायग प्रािक्रमकताहरू Somerville मा रोजगारीको लातग 

प्रमाणीकरणको रूपमा सह-काम गने थिानहरू प्रदान गने घरपररवारहरूका लातग  प्रदान गनट सकै्दन।  Somerville 

मा सामान्यिया काम गने िर  कोतभड-19 का कारण टाढाबाट काम गने घरपररवारहरूकायट प्राथतमकिाको लातग योग्यिा 

ठहररन सक्छन्। 
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चरणबद्ध प्रक्रिया र समयरेर्ा 
  

 

प्रश्न: Miscela मा 50% र 80% AMI अपागमेन्टको लाक्रग आवेदन, चयन र थिानान्तरण 

प्रक्रिया भनेको के हो?  

 
उिर: प्रतिया िीन-चरणको प्रतिया हो।  तनम्न पृष्ठहरूले हरेक चरणमा उतृ्कर तववरणमा वणटन गदटछ। 

 

पक्रहलो चरण भनेको  अन्धिम तमतिसम्म लटरी आवेदन पूरा गरेर पेश गनुटपछट  र 50% वा 80% AMI 

इकाइका लातग योग्यिा पिा लगाउने र प्रिीक्षा सूतचमा रहेकालाई पद तदनु हो। 

 

दोस्रो चरण भनेको SEB हाउतजङसँग समावेशी हाउतजङ कायटिम प्रमाणीकरण ("कायटिम 

प्रमाणीकरण") पूरा गनुट हो। 

 

िेस्रो चरण भनेको भाडामा तदने कायाटलयसँग भाडासम्बन्धी आवेदन पूरा गनुट, इकाइ आरतक्षि गनुट र तलजमा 

हस्ताक्षर गनुट हो।  उहािँहरूलाई क्रलज प्रदान नगररिँदासम्म आवेदकहरूले आफ्नो घरिनी वा सम्पक्रिको 

माक्रलकलाई सूचना प्रदान गनुग हुिँदैन। 

 

 

चरण 1a: हाउक्रजङ कायगिमको लाक्रग आवेदन   

तबतहबार सेपे्टम्बर 29, 2021 तदउँसोको 2 बजे 

चरण 1b:  लर्री 

अक्टोबर 19, 2021 

चरण 1c: प्रतीक्षा सूची र लर्रीका नक्रतजाहरू 

लोटरीको रािमा थथातपि 

चरण 2: कायगिम प्रमाणीकरण 

 

इकाइ आरतक्षि गरेको 5पात्रो तदनतभत्रमा, आवेदकहरूले आम्दानी, सम्पति र करका  सबै आवश्यक 

कागजािहरू SEB हाउतजङलाई पेश गनुटपछट  

 

चरण 3: भाडामा क्रदने कायागलय तिा इकाइ चयनद्वारा परीक्षण गने 

 

 प्रतिया पत्रको जारीको 5पात्रो तदनतभत्रमा 

 

कृपया माक्रिको उस्िस्र्त  प्रते्यक चरणको बारेमािप 

क्रववरणहरूका लाक्रग क्रनम्न पृष्ठहरू हेनुगहोस्। 
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चरणबद्ध प्रक्रिया र समयरेर्ा 
 

 

चरण 1a: लर्री आवेदन 
लटरी आवेदन अवतध लटरी आवेदनहरूउपलब्ध गराइएको तमतिबाट 30 तदनसम्म  हुने छ (जुन पतहलो जानकारी 

सत्रको तमति हुने छ)।  आवेदकहरूले लटरी आवेदक पूरा गनुटपछट  र इकाइमा बसोबास गने प्रते्यक व्यन्धक्त समावेश 

गनुटपछट ।  सहायक आम्दानी र सम्पतिको कागजाि (र Somerville प्राथतमकिा, लागूयोग्य भएमा ) लटरी आवेदनसँग 

आवश्यक पदैन िर पतछ आवश्यक पनेछ।  लटरी आवेदन सेपे्टम्बर 29, 2021 मा तदउँसोको 2 बजे प्राप्त गनुटपछट ।  यतद 

सामिीहरू मेल गररएको छ भने, तिनीहरूलाई अन्धिम तमतिभन्दा एक हप्ता अगातड पठाइएको हुनुपछट  तकनकी 

अन्धिम तमतिपतछ प्राप्त गरेको आवेदनहरूलाई लटरीको लातग स्वीकार गररने छैन।  कृपया  डर प अफ र मेल गने 

ठेगानाको थथानहरूका लातग लटरीसम्बन्धी आवेदनको कभर  पृष्ठ हेनुटहोस्। कृपया कोतभडका प्रोटोकलहरूका कारण 

SEB हाउतजङको कायाटलयहरू सावटजतनक रूपमा खुला छैनन् िर उनीहरूको साइटको डर प बक्स 24 सै घण्टा खुला 

हुन्छ भने्न कुरा ध्यानमा राख्नुहोस् (कागजाि लटरी आवेदनको कभर पृष्ठमा उले्लख गररएअनुसार)। SEB हाउतजङले 

लटरी आवेदन प्राप्त गररसकेपतछ, उनीहरूले लटरीका लातग प्रारन्धिक अनुपालन तनधाटरण गनेछन्।   

नू्यनिम आम्दानीका सीमाहरूमा िल झने आवास सहायिा नभएका घरपररवारहरू र उनीहरू अतधकिम स्वीकार 

योग्य आम्दानीका सीमाहरूभन्दा मातथ छन् भनी सङे्कि गरेर आवेदनहरू पेश गने घरपररवारहरूलाई लटरीमा प्रतवर 

गररने छैन।  लर्री क्रभत्र प्रवेर् गनागले अस्न्तम आम्दानी प्रमाणीकरण स्वीकृक्रतको ग्यारेण्टी गदैन (क्रनम्न चरणहरू 

हेनुगहोस्)।  लटरी आवेदन प्राप्त गररसकेपतछ र SEB हाउतजङले पररवार लटरीको लातग  योग्य छन् भनी तनधाटरण 

गरेपतछ, आवेदकले  उहाँहरूको आवेदन प्राप्त भएको तथयो भने्न आदेशलाई एकल रूपमा तनतदटर गने आवेदन नम्बर 

प्राप्त गनुटहुने छ।  आवेदन नम्बरको उदे्दश्य भनेको लटरीमा आवेदकका नम्बरहरू लेख्दा पररवारका सबैजनाको नाम 

मात्र अज्ञाि राख्नु हो। 
 

 

चरण 1b: लर्री 
लटरी अक्टोबर 19, 2021 मा आयोजना गररने छ।  पररवारहरू योग्य ठहररनका लातग लटरीमा उपन्धथथि हुन पदैन।  

सबै पररणामहरू लटरीको 7 पात्रो तदन तभत्रमा प्रते्यक आवेदन तदने पररवारलाई पठाइने छ।  

 

लटरी हरेक इकाइ प्रकारका लातग प्रिीक्षा सूतचमा रहेका हरेक आवेदकको पद तनधाटरण गनटको लातग आयोतजि 

गररन्छ।  तनम्नानुसार यी इकाइहरूका लातग प्राथतमकिाहरूको आधारमा प्रते्यक प्रिीक्षा सूचीका लातग धेरै तचत्रहरू हुने 

छ: (पतहलो  प्राथतमकिा) पररवार हाल Somerville हाउतजङ अतधकारीको प्रिीक्षा सूचीमा हुनुहुन्छ (दोस्रो  

प्राथतमकिा) पररवार हाल Somerville मा पूरा समय बसु्नहुन्छ वा काम गनुटहुन्छ, (िेस्रो  प्राथतमकिा) अन्य सबै 

पररवारहरू। 

 

अशक्तिा भएका पररवारहरू (अशक्तिा-पहँुचयोग्य इकाइका सुतवधाहरू आवश्यक पने पररवारहरू) लाई DA 

इकाइका लातग प्राथतमकिा तदइने छ।  अर्क्तता-पहुिँचयोग्य इकाइहरूका लाक्रग अक्रिमान प्रािक्रमकता भनेको 

(पतहलो प्राथतमकिा) हाल Somerville हाउतजङ अतधकारीको प्रिीक्षा सूचीमा भएका पररवारहरूलाई आवश्यक पने 

अशक्तिा-पहँुचयोग्य इकाइका सुतवधाहरू, (दोस्रो  प्राथतमकिा) हाल Somerville मा बसे्न वा पूणट समय काम गने 

पररवाहरूलाई आवश्यक पने अशक्तिा-पहँचयोग्य इकाइका सुतवधाहरू, (िेस्रो  प्राथतमकिा) अशक्तिा-पहँुचयोग्य 

इकाइका सुतवधाहरू आवश्यक पने पररवारहरू हो। 
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चरण 1c: प्रतीक्षा सूचीहरू र लर्रीका नक्रतजाहरू 
 

लटरीको एक हप्तातभत्र, SEB हाउतजङले सबै लटरी आवेदकहरूलाई इमले र पत्राचार (कुनै इमेल प्रदान गररएको 

तथएन भने) माफट ि नतिजाहरूको बारेमा सूतचि गराउने छ।  प्रिीक्षा सूचीहरू तनम्नानुसार छुिै तचत्रकलाहरूद्वारा 

थथापना गररने छ: 

प्रतीक्षा सूचीहरू 
 

दुईवर्ा सु्टक्रडयोका 50% AMI अपार्गमेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 

पक्रहलो क्रचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 

पररवारहरू 

दोस्रो  क्रचत्रकला: हाल Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: 50% AMI सु्टतडयो इकाइहरूका लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 
 

आठ 1BR 50% AMI अपर्गमेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 

पक्रहलो क्रचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 

पररवारहरू 

दोस्रो  क्रचत्रकला: हाल Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: 50% AMI 1BR इकाइहरूका लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 
 

तीन 2BR 50% AMI अपार्गमेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 

पक्रहलो क्रचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 

पररवारहरू 

दोस्रो  क्रचत्रकला: हाल Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: 50% AMI 2BR इकाइहरूका लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 
 

एक 4BR 50% AMI अपार्गमेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 

पक्रहलो  क्रचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 

पररवारहरू दोस्रो  क्रचत्रकला: हाल Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: 50% AMI 3BR इकाइहरूका लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 

 

दुईवर्ा सु्टक्रडयोका 80% AMI अपार्गमेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 

पक्रहलो क्रचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 

पररवारहरू 

दोस्रो  क्रचत्रकला: हाल Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: 80% AMI सु्टतडयो इकाइहरूका लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 
 

सात 1BR 80% AMI अपार्गमेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 

पक्रहलो क्रचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 

पररवारहरू 

दोस्रो  क्रचत्रकला: हाल Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: 80% AMI 1BR इकाइहरूका लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 
 

चार 2BR 80% AMI अपार्गमेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 

पक्रहलो क्रचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 

पररवारहरू 

दोस्रो  क्रचत्रकला: हाल Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: 80% AMI 2BR इकाइहरूका लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 
 

एक 3BR 80% AMI अपार्गमेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 

पक्रहलो क्रचत्रकला: हाल SHA को पररयोजनामा आधाररि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूची र/वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका 

पररवारहरू 

दोस्रो  क्रचत्रकला: हाल Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: 80% AMI 3BR इकाइहरूका लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 

 

अर्क्तता-पहुिँचयोग्य (DA) र श्रवणर्स्क्त कमजोर भएको (HI) प्रतीक्षा सूची* 
*यी सबै इकाइहरूमा दुवै क्रवरे्ष सुक्रविाहरू छन्।  कुनै पक्रन व्यस्क्तलाई अर्क्तता-पहुिँचयोग्य वा श्रवणर्स्क्त कमजोर भएको इकाइ 

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

 
एक अर्क्तता-पहुिँचयोग्य र श्रवणर्स्क्त कमजोर भएको सु्टक्रडयोको 50% AMI अपार्गमेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 

पक्रहलो  क्रचत्रकला: इकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका हाल SHA वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका पररवारहरू 

दोस्रो  क्रचत्रकला: इकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: इकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका 50% AMI 2BR का लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 
 

एक अर्क्तता-पहुिँचयोग्य र श्रवण कक्रठनाई 1BR 50% AMI अपार्गमेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 
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पक्रहलो  क्रचत्रकला: इकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका हाल SHA वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका पररवारहरू 

दोस्रो  क्रचत्रकला: इकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: इकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका 80% AMI 1BR का लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 

 
एक अर्क्तता-पहुिँचयोग्य र श्रवण कक्रठनाई 2BR 80% AMI अपार्गमेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची 

पक्रहलो  क्रचत्रकला: इकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका हाल SHA वा केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीमा रहेका पररवारहरू 

दोस्रो  क्रचत्रकला: इकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका Somerville मा पूणट समय बसे्न वा काम गने पररवारहरू 

तेस्रो  क्रचत्रकला: इकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका 80% AMI 1BR का लातग आवेदन तदने अन्य सबै पररवारहरू 
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चरण 2: कायगिम प्रमाणीकरण  
 

लटरी पतछ, SEB हाउतजङले प्रते्यक प्रिीक्षा सूचीमा भएका धेरै पररवारहरूलाई उपलब्ध इकाइ कायटिम प्रमाणीकरण 

पूरा गनट आमन्त्रण गनटका लातग सम्पकट  गने छ (पतहलो अनुरोध)।  कायटिम प्रमाणीकरणमा सबै आम्दानी, सम्पति िथा 

कर कागजाि उले्लख गररने छ जुन पूणट कायटिम प्रमाणीकरणका लातग आवेदkद्वारा समावेश गररएको हुनु पछट ।  

कायटिम प्रमाणीकरण पूरा गनटका लातग तनमन्त्रणा गररएका सबै घरपररवारहरूसँग सबै आवश्यक कागजाि सतहि 

SEB हाउतजङलाई प्रमाणीकरण आवेदन पूरा गरेर यसलाई पेश गनटका लातग सूचनाको तमतिबाट 5 पात्रो तदन हुन्छ।।  

SEB हाउतजङले यी कागजािहरू सतमक्षा गरेर र पररवारको आम्दानी र सम्पति योग्य छन् भनी तवश्वास गरेपतछ, SEB 

हाउतजङले आवेदकलाई प्रतिया पत्र जारी गनेछ र आवेदकले अको चरणका लातग प्रतिया गनुट हुनेछ (भाडामा तदने 

कायटलय सतहि भाडा आवेदन पूरा गनुटहोस्)!  तसटीको हाउतजङ तडतभजनले यो सूचनामा प्रतितलतप बनाउनुने छ र SEB 

हाउतजङले तसटीको हाउतजङ तडतभजनलाई सबै सहायक कागजाि सतहि प्रमाणीकरण आवेदन पतन पठाउने छ।  

SEB हाउतजङले कायटिम प्रमाणीकरण भन्दा पतहला प्रथतमकिा/पूवाटतधकार प्रमाणीकरण कागजाि उपलब्ध गराउन 

पररवारहरूलाई आवश्यक पने जति धेरै पररवारहरु त्यति धेरै इकाइ उपलब्ध गराउन 4x भन्दा मातथ सम्पकट  गनट सक्छ 

भनी याद राख्नुहोस्। 

 

कायगिम प्रमाणीकरणको प्रारस्िक पेर्मा सबै आवश्यक समक्रिगत कागजात पेर् गनग असिल भएका 

पररवारहरूले अपूणग सूचना (पक्रहलो  अपूणग सूचना) पठाउनु हुने छ जसले उक्त पोइन्टमा प्राप्त गररएका 

जानकारीको आिारमा, छुरे्का सबै कागजातलाई दर्ागउने छ।  पररवारसिँग सबै कागजात पेर् गनग पक्रहलो 

अपूणग सूचना देस्र् 5 पात्रो क्रदनहरू हुनेछन्।  कुनै पक्रन आवश्यक कागजात अझै पक्रन छुरे्मा, SEB हाउक्रजङले 

पररवारलाई दोस्रो अपूणग सूचना पठाउने छ।  पररवारसिँग सबै कागजात पेर् गनग सूचना देस्र् िप 5 पात्रो 

क्रदनहरू हुने छन्।  कुनै पक्रन आवश्यक कागजात अझै पक्रन छुरे्मा, SEB हाउक्रजङले पररवारलाई तेस्रो अपूणग 

सूचना पठाउने छ। पररवारले तेस्रो र अस्न्तम अपूणग सूचना पक्रछ पक्रन अनुरोि गररएको कागजात उपलब्ध 

गराउन असक्षम भएमा, SEB हाउक्रजङले पररवारलाई अयोग्यताको पत्र जारी गनेछ र सक्रमक्षा र प्रमाणीकरण 

प्रक्रियाहरू क्रनलस्म्बत गररने छ र पररवारको सबै प्रतीक्षा सूक्रच जित गररने छ।  यसका साथै, पररवारहरू 

प्रतियाको कुनै पतन चरणमा अतधक-आम्दानी वा अतधक-सम्पतिहरू वा अयोग्य भएको फेला परेमा सबै प्रिीक्षा 

सूचीका न्धथथतिहरू पतन जफि गररने छ।  

 

पररवारहरूले यो चरणमा उहाँहरूको प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा SEB हाउतजङ द्वारा गररएको कुनै पतन तनणटयमा 

अतपल गनट चाहानुहुन्छ भने उहाँहरूले SEB हाउतजङद्वारा अयोग्यिा तनधाटरण पठाएको तमतिको 7 पात्रो तदन तभत्र SEB 

हाउतजङमा तलन्धखि अतपल पेश गनुट पछट ।  यो अन्धिम तमतिसम्म प्राप्त हुन्छ, पोस्टमाकट  अन्धिम तमतिमा होइन।  

उहाँहरूको तलन्धखि अतपलमा, संकल्प अपील गररएको बारेमा के का बारेमा भनी पररवारले तवशेष सिटहरू पतहचान 

गनुटपछट  ( उदाहरणका लातग लामो समय देन्धख प्राप्त नभएको आम्दानीको स्रोि वा तहसाबमा बनाइएको मान्यिाहरू) 

सबै दावीहरू सान्दतभटक कागजािद्वारा समथटन गरेको हुनुपछट ।  यतद पररवारलाई तनतदटर शिटहरूमा पतहचान गनट वा 

अपीलसँग सम्बन्धी सम्बन्धन्धि कागजाि प्राप्त गनटका लातग  थप समय आवश्यक पछट  भने, पररवारले अतिररक्त समयका 

लातग राम्रो कारण पतहचान गनुटपछट  र अझै पतन अयोग्यिा तनधाटरणको रतसद प्राप्त गरेको एक हप्तातभत्र तलन्धखि 

अपीलको अनुरोध पेश गनट अतभप्रायसम्बन्धी सूचना पठाउनुपछट । 

 

आम्दानीको कारणले हुने अस्वीकृि सूचनाहरूमा हाउतजङ तडतभजन समावेश हुने छ र तनम्नतलन्धखि समावेश भएका 

अतपलहरूमा सहायिा उपलब्ध गराउन सके्न संसाधनहरू समावेश हुने छ: 

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

 

Somerville शहरको हाउतजङ थथातयत्व कायाटलय (OHS), Director Ellen Shachter 

 50 Evergreen Ave., पतहलो  ि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 क्रदने (क्रलक्रजङ) कायागलय समीक्षा  
 

https://www.caasomerville.org/hap-application
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SEB हाउतजङले अगातड बढ्ने पत्र जारी गररसकेपतछ, घरको समस्याहरूसँग भाडामा तदने कायाटलयका साथ इकाइ 

चयन प्राथतमकिा कायटपाना र भासम्बन्धी आवेदन पूरा गनटका लातग 5 पात्रो तदन हुने छ।  यतद भाडामा तदने कायाटलयले 

उक्त समयमा कोतभड-19 का प्रोटोकलहरू पालना गदैछ र कोतभड-19 सँग सम्बन्धन्धि प्रतिबन्धहरूका कारणले गदाट 

व्यन्धक्तगि भ्रमणहरूको अनुमति तदँदैन भने, भाडामा तदने कायाटलयले Face-time, Zoom को प्रयोग गरेर वा सम्पति 

वेबसाइटको माध्यमबाट भचुटअल भ्रमणसम्बन्धी जानकारी र बैठकहरू प्रदान गरेर भचुटअल भ्रमणहरू सञ्चालन गने 

छ। 

 

भाडासम्बन्धी आवेदनहरू पूरा गररसकेपतछ तिनीहरूलाई भाडामा तदने कायाटलयद्वारा अगातड बढाइने छ।  यद्यतप, 

भाडामा तदने कायाटलयले प्रिीक्षा सूचीमा रहेका पररवारहरूको न्धथथतिको आधारमा उनीहरूलाई उपलब्ध हुने उच्च 

प्राथतमकिाको इकाइसँग उनीहरूलाई मेल गराउनुअतघ प्रिीक्षा सूची पूरा गनुटभन्दा अगातड उनीहरूले पररवारहरूका 

सबै तवचारातधन आवेदनहरूका लातग प्रिीक्षा गनुटपछट ।  उक्त तमलाने कायट पूरा भएपतछ, भाडामा तदने कायाटलयले 

पररवारलाई सूतचि गने छ र पररवारसँग भाडामा तदने कायाटलयसँग आफ्नो इकाइ आरतक्षि गनटका लातग 5 पात्रो तदन 

हुने छ।  इकाइलाई आरतक्षि गररँदा, तलजलाई कायाटियन गररनुपने तमति थथापना गररने छ (र तलजहरू इकाइ 

आरक्षणको 30 तदन तभत्र सामान्यिया कायाटियन गररनन्छ)। 

 

तदइएको अन्धिम तमति तभत्र भाडासम्बन्धी आवेदन र/वा इकाइ चयन प्राथतमकिा कायटपाना वा इकाइ आरक्षणलाई पूरा 

गनटका लातग तनमन्त्रणको प्रतितिया जनाउनमा असफल भएका घरपररवारहरूलाई योग्यिाको सूचनाहरू जारी गररने 

छ (घरपररवारहरूलाई मातथ उन्धल्लन्धखि अनुसार प्रतियामा रहेको पतहलेको चरणहरूमा अस्वीकार गररँदा हुने 

समान)। 

 

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

छ, जहाँ रोजगार इतिहास, िेतडट स्कोर/ररपोटटहरू, पूवट तलज इतिहास, आपरातधक पृष्ठभूतम परीक्षण र पयाटप्त 

आम्दानी जस्ता कारकहरूलाई महत्त्व तदइन्छ। घरपररवारहरूसँग यस चरणमा भाडासम्बन्धी परीक्षणलाई पार गने बारे 

सरोकारहरू छन् र िेतडट स्कोरहरू, भाडासम्बन्धी इतिहास, घरधनी सन्दभटहरू, CORI, तनष्पसनहरू, इत्यातद बारे 

प्रश्नहरू भएमा, कृपया Greystar लाई प्रत्यक्ष रूपमा 617-718-5050 वाmiscela@greystar.com ) मा सम्पकट  

गनुटहोस्।  कृपया इकाइमा बसे्न मातनसले मात्र तलजलाई हस्ताक्षर गनट सके्न भएको हुनाले न सह-हस्ताक्षरकताग नत 

उिरदायीहरूलाई अनुमक्रत क्रदिँदैन भनी ध्यानमा राख्नुहोस्।  भाडामा तदने कायाटलयले उहाँहरू आफ्नो भाडासम्बन्धी 

आवेदनमा आधाररि तलजका लातग योग्य हुनुहुन्न भनी मानेमा वा घरपररवार इकाइ आरक्षण वा तलज हस्ताक्षर गनटका 

लातग भावीको समयसीमा पूरा गनटका लातग असफल भएमा वा घरपररवाले उहाँहरू अब उपराि अपाटटमेन्ट भाडामा 

तदनको लातग इचु्छक हुनुहँुदैन भनी भाडामा तदने कायाटलयलाई सूतचि गरेमा घरपररवारहरूलाई प्रिीक्षा सूचीहरूबाट 

हटाइन्छ।  प्रिीक्षा सूचीको नू्यनिम न्धथथतिहरूमा भएका घरपररवारहरूले मातथ उन्धल्लन्धखि चरणहरूलाई सुरु गनटका 

लातग अवसर तदइनुअतघ उहाँहरूभन्दा उच्च न्धथथतिमा भएका घरपररवारहरूको तनष्कासनका लातग प्रिीक्षा गनुटपछट ।   

नू्यनिम न्धथथतिहरूमा भएका घरपररवारहरूलाई उहाँहरूका लातग अपोइन्टमेन्ट उपलब्ध हुन गइरहेको छ भने 

उहाँहरूको आगामी अपोइन्टमेन्टको कन्धम्तमा 5-तदने सूचना तदइने छ।   

 

भाडासम्बन्धी आवेदनलाई अस्वीकृि गररएको घरपररवारले अस्वीकारको लातग Greystar उले्लख गने तवशेष 

कारणहरूबाट अस्वीकार पत्र प्राप्त गनुटहुने छ। अस्वीकार पत्रहरूमा हाउतजङ तडतभजन कमटचारी समावेश हुने छन् र 

घरपररवारहरूसँग Greystar लाई अपील गने इच्छा पेश गनटका लातग पत्र प्राप्त गरेको तमतिदेन्धख (5) व्यावसातयक तदन 

हुने छ। िलका कायाटलयहरूलाई अपीलको अवतधमा सहायिाका लातग सम्पकट  गनट सतकन्छ: 

 

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

 

Somerville शहरको हाउतजङ थथातयत्व कायाटलय (OHS), Director Ellen Shachter 

 50 Evergreen Ave., पतहलो  ि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 

miscela@greystar.com
https://www.caasomerville.org/hap-application
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 वाक्रषगक रूपमा योग्यता तिा भाडा समीक्षा 

  

 
तलज नवीकरणको लगभग 60-90 तदनअतघ, भाडावालले भाडामा तदने कायाटलयमा अद्यावतधक आम्दानी र सम्पतिको 

कागजाि पेश गनुटपछट  जसकारण उनीहरूले आम्दानी-प्रतिबन्धन्धि इकाइमा रहेका प्रते्यक भाडावाल अझै पतन 

अतधकिम आम्दानीका मागटतनदेशनहरू अिगटि छन् भने्न कुरालाई सुतनतिि गनट सक्छन्।  भाडावालहरूले सबै 

आवश्यक कागजाि पेश नगदाटसम्म आफ्नो तलज नवीकरण गनट सक्षम हुने छैनन्।  भाडावालहरूले वहन योग्य 

इकाइमा बस्दा कर, भुक्तान तववरण, बैंक तववरण र सम्पतिका तववरणहरूको रेकडट कायम राख्नुपछट ।  रेकडटहरू 

कायम राख्नाले वातषटक रूपमा समीक्षा गनट अझ सहज बनाउँछ। 

 

प्रश्न: मैले मेरो 50% AMI अपार्गमेन्ट कक्रत समयसम्म भाडामा क्रदन सक्छु? 
 

उिर:  50% AMI अपार्गमेन्टको  क्रनवासीको रूपमा, िपाईंको पररवारले हालको वषगको 50% AMI आम्दानी 

सीमाको 140%भन्दा बढी नहँुदासम्म िपाईंलाई आम्दानी योग्य मातनन्छ। 

 

उदाहरणमा जसै्त हालको आय सीमाहरूको प्रयोग गने: 

 

प्रश्न: मैले मेरो 80% AMI अपार्गमेन्ट कक्रत समयसम्म भाडामा क्रदन सक्छु? 
 

उिर:  80% AMI मा पररवारहरूका लाक्रग क्रनिागरण गररएको इकाइको क्रनवासीको रूपमा, िपाईंको 

पररवारले आफ्नो पररवारको आकारका लातग हालको वषगको 80% आम्दानी सीमाको 140% भन्दा बढी 

नहँुदासम्म िपाईंलाई आम्दानी योग्य मातनन्छ।  

 

उदाहरणमा जसै्त हालको आय सीमाहरूको प्रयोग गने: 

 

पररवारको 

आकार 

पररवारहरूका लाक्रग हालको आय सीमा   

(50% AMI) 

50% AMI मा क्रनिागरण गररएको इकाइमा 

पररवारहरूका लाक्रग 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                                   $        550116,  

पररवारको 

आकार 

पररवारहरूका लाक्रग हालको आम्दानी सीमा 

(80% AMI) 

80% AMI मा क्रनिागरण गररएको इकाइमा 

पररवारहरूका लाक्रग 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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प्रश्न: मैले मेरो 50% AMI अपार्गमेन्टमा हालको भाडावालहरूको लाक्रग आम्दानी  

 सीमा बढाए भने, के हुन्छ? 
 

उिर: तिनीहरूको नवीकरणको समयमा हालको भाडावालहरूका लातग पररवारको आम्दानीले आम्दानी सीमा पार 

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

छनोट गनट सकु्नहुन्छ, त्यसपतछ अझै 80% AMI दरको भाडा भुक्तान गनुट हुने छ र त्यसपतछ अपाटटमेन्टलाई 

80% AMI इकाइ तगिीको तहस्सा मातनने छ (र सुते्न कोठाहरूको समान सङ्याहरूको साथमा उपलब्ध 

भएको अको 80% AMI अपाटटमेटन्टलाई 50% AMI अपाटटमेन्टमा पररविटन गररने छ)।     

 

प्रश्न: मैले मेरो 80% AMI अपार्गमेन्टमा हालको भाडावालहरूका लाक्रग आम्दानी सीमा 

बढाए भने, के हुन्छ? 
 

उिर: तिनीहरूको नवीकरणको समयमा 80% AMI इकाइहरूमा भएका हालको भाडावालहरूका लातग 

पररवारको आम्दानीले आम्दानी सीमा पार गछट  भने, उनीहरूको भाडा बजार-दर भाडासम्म बढ्ने छ र 

भाडावालले आफ्नो अपाटटमेन्टमा बस्न छनोट गनट सकु्नहुन्छ, त्यसपतछ अझै बजार-दर भाडा भुक्तान गनुट पने 

हुन्छ र अपाटटमेन्टलाई उपराि 80% AMI इकाइ तगिीको तहस्साको मातनने छैन (र सुते्न कोठाहरूको 

समान सङ्याहरूको साथमा उपलब्ध भएको अको बजार-दर अपाटटमेटन्टलाई 80% AMI इकाइमा 

पररविटन गररने छ)।     

 

प्रश्न: के मेरो भाडा हरेक वषग बढ्ने छ र बढ्छ भने, कक्रतले बढ्ने छ? 
 

उिर: वातषटक रूपमा हाउतजङ िथा शहरी तवकास (HUD) तवभागद्वारा प्रकातशि HUD को उच्च र नू्यन घर 

भाडाहरूमा तनभटर रहेर भाडाहरू हरेक वषट केही प्रतिशि तबन्दुले बढ्न सक्छन्। प्रारन्धिक भाडाहरू 2021 

HUD घर भाडाहरूमा आधाररि हुन्छन्। भाडाहरू हरेक वषट समरको अवतधमा HUD द्वारा अद्यावतधक 

गररन्छ र पूवाटनुमातनि पुनः  प्रमाणीकरणहरू पुन: प्रमातणकरण िथा तलज नवीकरण गने समयमा तनभटर रहेर  

2022 HUD घर भाडाका रकमहरू प्रयोग गनट सकु्नहुन्छ। 
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अर्क्तता-पहुिँचयोग्य इकाइसम्बन्धी जानकारी 
 

 

प्रकार 

अशक्तिा-

पहँुचयोग्य (DA) र 

िवणशन्धक्त 

कमजोर भएको 

(HI)? 

# 

बाथरूमहरू

को 

अनुमातनि 

आकार 

(पररविटन 

गनुटपने तवषय) 

भाडा* 
पररवारको 

नू्यनिम आकार 

 

 

AMI 

नू्यनिम आम्दानीका सीमाहरू 

सु्टतडयो हो, दुवै सुतवधाहरू 1 482 sq. ft. $ 1,021 1 50% $ 28,200  

1BR हो, दुवै सुतवधाहरू 1 730 sq. ft. $ 1,054 1 50% $ 30,192  

2BR हो, दुवै सुतवधाहरू 2 1,097 sq. ft. $ 1,678 2 80% $ 53,701 
 

*भाडावालहरू भाडाको पूरा रकम प्रते्यक मक्रहना भुक्तान गनगको लाक्रग क्रजमे्मवार हुन्छन्।  * भाडाहरू हरेक आवेदकको 

आम्दानीमा आिाररत हुिँदैनन् (तिनीहरूसँग पतहले नै खण्ड 8 को वा सोसँग समान भौचर नहँुदासम्म)   भाडावालहरू आफ्ना सबै 

ग्यास, तवद्युि, पानी र ढल भुक्तान गनटका लातग तजमे्मवार हुने छन्।  भाडामा कुनै पाक्रकग ङ थिाल समावेर् हुिँदैन र प्रते्यक थिल 

$75/मक्रहनाको घर्ाइएको दरको लाक्रग उपलब्ध हुन्छ। भाडाहरू वातषटक रूपमा HUD घर कायटिमद्वारा सेट गररन्छ र वतषटक 

आधारमा पररविटन हुन्छ। भाडाहरू इकाइ अवस्थित (काठ फे्रम वा र्ावर) भवनको आिारमा क्रभन्न-क्रभन्न हुन्छ। 

 

**कृपया माक्रि देर्ाइएको नू्यनतम 80% AMI चयन गररएको इकाइमा भएको सुते्न कोठाका सङ्याहरू बराबरको 

घरपररवारको आकारमा आिाररत हुन्छ भने्न कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्। तपाईंको पररवारको सदस्यहरू तपाईंको चयन 

गररएको इकाइ (हरू) मा भएको सुते्न कोठाहरूको सङ्या भन्दा िेरै हुनुहुहुन्छ भने, कृपया अक्रिकतम कूल वाक्रषगक 

आम्दानी सीमाहरूको ताक्रलका हेनुगहोस् – 80% AMI इकाइहरूका लाक्रग नू्यनतम आम्दानी तपाईंको पररवारको सङ्याको 

लाक्रग अक्रिकतम 50% AMI हो। उदाहरणका लाक्रग, 2BR 80% AMI का लाक्रग योग्य तीन-व्यस्क्तको पररवारको नू्यनतम 

आम्दानी सीमा $ 60,400 हुने छ। नू्यनतम आम्दानी आवश्यकताहरू भाडासम्बन्धी भौचरका साि घरपररवारहरूका लाक्रग  

छूर् क्रदइन्छ। 
 

 

प्रश्न: अर्क्तता-पहुिँचयोग्य (DA) अपार्गमेन्टको लाक्रग को योग्य छ? 

 

उिर: मास पहँुच अनुसार: पहँुचयोग्य हाउतजङ रतजन्धस्टर , "अवरोध-रतहि भएको इकाइहरू ह्वीलचेयर प्रयोग गने अपाङ्गिा 

भएका मातनसहरूमा पहँुचयोग्य छन्  िर तवतभन्न प्रकारका अपाङ्गिा भएका मातनसहरूद्वारा पतन प्रयोग गनट सतकन्छ।  

उदाहरणका लातग, धेरै छोटो महानिा भएका व्यन्धक्त, मन्धस्तष्कको चोटपटक वा स्टर ोक, गिीर कातडटयाक वा 

श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याहरू भएका व्यन्धक्त वा सीतमि न्धथथति, तहँडाइ वा पहँुचयोग्यिा भएका व्यन्धक्तले, ह्वीलचेयर 

पहँुचयोग्य इकाइको तनतदटर सुतवधा प्रयोग गनट सकु्नहुन्छ।  तचतकत्सक वा अन्य तचतकत्सा व्यावसातयक, साथी सहायिा 

समूह, गैर-तचतकत्सा सेवा तनकाय वा तवश्वसनीय िेस्रो पक्षको प्रमाणीकरण जो व्यन्धक्तको अशक्तिालाई अनुरोध गररएको 

अक्रिकतम कूल वाक्रषगक आम्दानी सीमाहरू 

िपाईंको घरपररवारमा 

भएका मातनसहरूको संया 

50 % AMI 

मा इकाइहरूका सेटको 

लातग 

इकाइहरूका सेटको लातग  

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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हुन सक्छ भने्न बारे थाहा पाउने न्धथथतिमा हुनुहुन्छ।  सामातजक सुरक्षा असक्षमिा बीमाका लाभहरू प्राप्त गरेको प्रमाण 

पतन पयाटप्त हुन्छ। 

प्रश्न: कसरी अर्क्तता-पहुिँचयोग्य र श्रवणर्स्क्त कमजोर भएका (HI) (HI) इकाइहरू पुरसृ्कत हुन्छन्? 

 

उिर: िपाईंले पृष्ठ 13 मा तवशेष सुतवधाहरूका साथ इकाहरूका लातग तवतभन्न प्रिीक्षा सूचीहरू फेला पानुटहुने छ र कसरी 

प्राथतमकिा तदइएको छ भनी हेनुटहोस्।   उक्त प्रिीक्षा सूचीमा शीषट न्धथथतिहरूमा रहेका घरपररवारलाई DA अपाटटमेन्ट 

भाडामा तदनका लातग पतहलो अवसर तदइने छ। 

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

वा गैर-HI इकाइका लाक्रग आवेदन क्रदन सकु्नहुन्छ? 

 

उिर: पछट ।  र लटरीमा तनकातलएको उनीहरूको आदेशमा तनभटर रहेर, उनीहरूलाई DA वा HI इकाइ भाडामा तदने अवसर 

तदनुअतघ गैर-DA वा गैर-HI इकाइ भाडामा तदने अवसर तदइएको हुन सक्छ, उनीहरूले गैर-DA वा गैर-HI इकाइ 

भाडामा तदन चाहेमा वा उनीहरू DA वा HI इकाइका लातग प्रिीक्षा सूचीको शीषट थथानमा नहँुदासम्म प्रिीक्षा गनट चाहेमा 

त्यस्तो अवथथामा उनीहरूले तनणटय गने छन्।     

प्रश्न: लर्रीको समयमा अर्क्तता-पहुिँचयोग्य अपार्गमेन्टहरूभन्दा अर्क्तता-पहुिँचयोग्य आवेदकहरू कम भएमा के 

हुन्छ?  

 

उिर: पहँुचयोग्य वा िवणशन्धक्त कमजोर भएका अपाटटमेन्टहरूका लातग प्रिीक्षा सूचीहरूमा पयाटप्त योग्य आवेदकहरू छैनन् 

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

आकारहरू हुन्छन् िर पहँुचयोग्य वा िवणशन्धक्त कमजोरीका सुतवधाहरू हँुदैनन्। अििः  इकाइ आवश्यक भएको कोही 

व्यन्धक्त हुनुहुन्छ र खाली ठाउँ छ भने, पहँुचयोग्य इकाइ आवश्यक पने पररवारलाई सहायिा गनटका लातग पररवार 

पुनथथाटतपि हुन सक्छ। 

 

प्रश्न: उक्रचत सुक्रविाको अनुरोि गनग को हकदार हुनुहुन्छ? 

  

उिर: अपाङ्गिा भएका व्यन्धक्तहरूलाई आवासको उपयोग गनट र आनन्द तलनको लातग समान अवसर तदन उक्त सुतवधा वा 

पररमाजटनहरू आवश्यक हुन सक्दा, अपाङ्गिा भएका व्यन्धक्तहरू तनयम, नीति, अभ्यास वा सेवाहरूमा उतचि सुतवधा 

अनुरोध गनट वा आवासमा उतचि पररमाजटन अनुरोध गनटका लातग हकदार हुनुहुन्छ। 



 

 21 

 

 

महत्त्वपूणट तमति 

 
आवेदनहरूलाई पक्रहलो जानकारी सत्रको क्रनष्कषगमा उपलब्ध गराइने छ।  

 

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

मा SEB हाउतजङको लातग मात्र खोज्नुहोस्, यो लाइभ रेकतडटङपतछ पतन 

उपलब्ध हुने छ) मा YouTube माफट ि र कने्फरेन्स कल माफट ि आयोजना 

गररने छ: (425) 436-6200. कोड: 862627. 
 

अगस्ट 30 2021: आवेदनहरूलाई पक्रहलो जानकारीको क्रनष्कषगमा उपलब्ध गराइने छ। 

सत्र 

 

 

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

मा SEB हाउतजङको लातग मात्र खोज्नुहोस्, यो लाइभ रेकतडटङपतछ पतन 

उपलब्ध हुने छ) मा YouTube माफट ि र कने्फरेन्स कल माफट ि आयोजना 

गररने छ: (425) 436-6200. कोड: 862627. 
 

सेपे्टम्बर 29, 2021: आवेदनको अस्न्तम क्रमक्रत: आवेदन पूरा गरेर क्रदउिँसोको 2 बजेसम्म 

डेक्रलभर गनुग पदगछ।  तढलो, अपूरो वा अलग िररकामा पेश गररएका 

आवेदनहरूलाई लटरीमा प्रतवर गररने छैन। अन्य इमेल वा फ्याक्सहरूमा 

पठाइएका आवेदनहरूलाई स्वीकार गररने छैन। 

 

अक्टोबर 19, 2021: लटरी अनलाइनमा आयोतजि गररने छ (तलङ्क र जानकारी लटरीको लातग 

आवेदन तदएका र योग्य ठहररने पररवारहरूलाई पठाइने छ) 

 

 

अक्टोबर 26, 2021: कायटिम (आम्दानी र सम्पति) प्रमाणीकारण प्रतिया सुरु गनटको लातग प्रते्यक 

प्रिीक्षा सूचीको शीषटमा भएका पररवारहरूलाई SEB हाउतजङद्वारा सम्पकट  

गररने छ 
 

नोभेम्बर/तडसेम्बर 2021  

(लगभग।): कायटिम प्रमातणि घरपररवारहरूले भाडासम्बन्धी आवेदनहरू पूरा गनुटहुने 

छ।  यस अन्धिम चरणमा स्वीकृति तदइएको घरपररवारहरूले लगभग 30 तदन 

तभत्र इकाइहरू आरक्षण गरी तलजहरूमा हस्ताक्षर गनुटहुने छ।  
 

 

लटरीसम्बन्धी जानकारी र आवेदनहरूका लातग वा अपाङ्गिा भएका व्यन्धक्तहरूका लातग उपयुक्त सुतवधाहरूका लातग, 

Miscela@sebhousing.com मा जानुहोस् वा (617) 782-6900 (x1 र त्यसपक्रछ x1) मा फोन गनुटहोस् र सने्दश छोड्नुहोस्। 

 

https://youtu.be/Sf3lsNw16go
https://youtu.be/KeE07gJyv_M

