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Miscela, Somerville (मिसेल, सिरमिल्ली) िा 

आय-प्रमिबन्धिि भाडासम्बिी हाउमिङका लामि 

लटरी आिेदन 
 

आिेदनहरू सेपे्टम्बर 29, 2021 सम्म पूरा र डेमलभर (पोस्टिाकक  िररनुहुँदैन)  

िररएको हनुपर्क  
 

MISCELA लाई आिेदनहरू नपठाउनुहोस् (सम्पमि)। 

SOMERVILLE को हाउमिङ मडमभिनलाई आिेदनहरू नपठाउनुहोस्।  

सबै आिेदनहरू िलको NEEDHAM ठेिानािा सेपे्टम्बर 29, 2021 िा मदउुँसोको 2 बिेसम्म आइपुगु्नपर्क । यमद 

िपाईलें आिेदन िेल िनुकभएको र् र यसलाई सेपे्टम्बर 29  2021 िा मदउुँसोको 2 बिेपमर् प्राप्त िररन्र् भने, यसलाई 

स्वीकार िररने रै्न (त्यसैले िेल िदै हनुहन्र् भने, डेमलभरीको अन्धिि मिमिभन्दा कम्तीिा 1 हप्ता अिामड आफ्नो 

आिेदन िेल िनक सुमनमिि रहनुहोस्)। 

मनदेशनहरू: 

आिेदनहरू मदउुँसोको 2 बिे सेपे्टम्बर 29 , 2021 सम्म पूरा िरी डेमलभर िररएको हनुपर्क ।  तपाईंको आवेदनको प्रक्रिया अगाक्रि बढाउनका लाक्रग यो आवेदन  

पूर्ण रूपमा भननणपर्ण । तपाईंको जवाफ “उपलब्ध रै्न” भए तापक्रन, प्रथमाक्षरका लाक्रग प्रदान गररएको हरेक खाली ठाउँमा प्रथमाक्षर लेख्ननपर्ण ।  यक्रद प्रश्न तपाईंमा 

लागू हँदैन भने, “उपलब्ध रै्न” मा ठीक क्रिन्ह लगाउननहोस्। केही पक्रन खाली नर्ोि्ननहोस्। 

 

कृपया मनम्न पृष्ठलाई भाडा र आय सीिाहरूका लामि हेनुकहोस् र थप िानकारीका लामि सूचना प्याकेट पढ्नुहोस्। यो सहायताप्राप्त आवास होइन।  

भािाहरू आवेदकको आम्दानीको आधारमा पररवतणन हँदैन र भािावालहरू पूर्ण भािा भनक्तान गनणका लाक्रग आफैं  क्रजमे्मवार हने र्न्।  खण्ड 8, MRVP वा अन्य 

भौिरहरूमा रहेका आवेदकहरूले आफ्नो भौिरहरूको प्रक्रतक्रलक्रप, प्रमार्पत्र वा सबैभन्दा हालैको भािा शेयर पत्रका लाक्रग लागू गननणभन्दा अगाक्रि आफ्नो स्थानीय 

आवास अक्रधकारीहरूलाई सम्पकण  गननणपर्ण ।   

 

आिेदनहरू सेपे्टम्बर 29, 2021 िा मदउुँसोको 2:00 बिेसम्म डेमलभर िररएको हनुपर्क  (पोस्टिा िररनुहुँदैन)।  

आवेदनहरू क्रनम्न तररकाले पेश गनण सक्रकन्र्: 

 

अनलाइन आवेदनलाई यहाँ पूरा गरी पेश गननणहोस्:https://form.jotform.com/210403447754048 
 

 

 

मेल:  SEB हाउक्रजङ      क्रनम्नमा अवस्स्थत Somerville िर प बक्स 

सम्बन्धमा: Miscela    वा  मोन्ताजी अपार्णमेन्टहरूको भािामा क्रदने (क्रलक्रजङ) कायाणलय  

257 Hillside Ave     449 Canal Street, Somerville MA 

Needham, MA 02494     सोमबार-आइतबार क्रबहानको 8 बजेदेस्ख 10 बजेसम्म 

नोर्: SEB हाउक्रजङलाई सावणजक्रनकमा हालै      

बन्द गररएको र् तर साइर्मामा SEB िर पबक्स र्!  नोर्: Montaje डर प बक्सिा र्ोमडएका आिेदनहरूलाई  

         अन्धिि मिमिसम्म सिीक्षा िररने रै्न 

वा        
 

 

 

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

यक्रद फ्याक्स वा स्यान गदै हननहन्र् भने, दोब्बर पक्षीय पृष्ठहरूको दनबै पक्ष प्रसारर् गनण क्रनक्रित हननहोस् 

            

https://form.jotform.com/210403447754048
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इकाइको 

प्रकार 

अशक्तता-

पहँियोग्य 

(DA) र 

श्रवर्शस्क्त 

कमजोर भएको 

(HI) 

नू्यनतम कूल 

वाक्रषणक 

आम्दानी 

नू्यनतम घरायसी 

आकार  

अननमाक्रनत 

आकार (पररवतणन 

गननण पने क्रवषय) 

बाथरूमहरूको 

सङ्या 

इकाइ 

सङ्या 

माक्रसक भािा 
(उपयोक्रगताहरू 

वा पाक्रकण ङ 

समावेश रै्नन्) 

सोह्र (16) 50% AMI अपार्णमेन्टहरू 

स्टनक्रियो 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 रै्न $36,420*  2 
1,119-1,205 sq. 

ft.  
2 3 

$1,223-$1,245 

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

 

पन्ध्र (15) 80% AMI अपार्णमेन्टहरू 

स्टनक्रियो उपलब्ध रै्न $47,001 1 453-540 sq. ft.  1 2 $1,336-$1,355 

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

भाडािालहरू भाडाको पूरा रकि प्रते्यक िमहना भुक्तान िनकका लामि मिमे्मिार हन्र्न्।  भाडाहरू हरेक आिेदकको आम्दानीिा 

आधाररि हुँदैन (क्रतनीहरूसँग पक्रहले नै खण्ड 8 को वा सोसँग समान भौिर नहँदासम्म)   भािावालहरू आफ्ना सबै ग्यास, क्रवद्यनत, पानी र ढल 

भनक्तान गनणका लाक्रग क्रजमे्मवार र्न्।  कुनै पमन पामकक ङ स्थाल भाडािा सिािेश  िररएको रै्न र प्रते्यक स्थल $75/िमहनाको कि दरिा 

उपलब्ध हन्र्। भािाहरू वाक्रषणक रूपमा HUD HOME कायणिमद्वारा सेर् गररन्र् र वाक्रषणक आधारमा पररवतणन हन्र्। भािाहरू इकाइ अवस्स्थत 

(काठ फे्रम वा र्ावर) भवनको आधारमा क्रभन्न-क्रभन्न हन्र्। 

 

**कृपया देखाइएको 80% AMI नू्यनतमहरू ियन गररएको इकाइमा भएको सनते्न कोठाका सङ्याहरू बराबर घरपररवारको आकारमा आधाररत 

हन्र् भने्न कन रा ध्यानमा राख्ननहोस्। तपाईंको पररवारको सदस्यहरू तपाईंको ियन गररएको इकाइ(हरू) मा भएको सनते्न कोठाहरू भन्दा धेरै हननहन्र् 

भने, कृपया क्रनम्न अक्रधकतम कूल वाक्रषणक आम्दानी सीमाहरूको ताक्रलका हेननणहोस् – 80% AMI इकाइहरूका लाक्रग नू्यनतम आम्दानी भनेको 

तपाईंको पररवारको आकारको लाक्रग अक्रधकतम 50% AMI हो। उदाहरर्का लाक्रग, स्टनक्रियो 80% AMI का लाक्रग योग्य दनई-व्यस्क्तको पररवारको 

नू्यनतम आम्दानी सीमा $51,200 हने र्। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अमधकिि कूल िामषकक आम्दानी सीिाहरू 

तपाईंको घरपररवारमा भएका 

माक्रनसहरूको संया 

50 % AMI 

मा इकाइहरूका सेर्को लाक्रग 

इकाइहरूका सेर्को लाक्रग  

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 आिेदन 
 

कृपया पररिारको प्रिुखका लामि मनम्न सबै सम्पकक  िानकारी प्रदान िराउनुहोस्:  

  

इमेल ठेगाना:     @       
कृपया मनम्न कुराहरू ध्यानिा मदनुहोस्: यो हािीले िपाईकंो आिेदनबारे िपाईंसुँि कुराकानी िनकका लामि प्रयोि िररने इिेल ठेिाना हो। 

 

 

 िपाई ंआफ्नो इिेल ठेिाना निरको सिािेशी आिास मलस्टिकिा सिािेश िनक चाहनुहन्न भने यहाुँ ठीक मचह्न लिाउनुहोस् 
 

कृपया ध्यानमा राख्ननहोस्, पक्रहले नै पेश गररएको लर्री आवेदनका लाक्रग इमेल ठेगानालाई पक्रहले नै प्रयोग गररएको भएमा, तपाईंले 

क्रनम्न दनईवर्ा बाकसहरू मधे्य एउर्ामा ठीक क्रिन्ह लगाउननपदणर्: 

िपाईलें आफ्नो अमिल्लो प्रसु्तिीकरण ओभरराइड िनक चाहनुभएको हनाले िपाईलें फेरर आिेदन मदुँदै हनुहन्र् भने यहाुँ 

ठीक मचह्न लिाउनुहोस् (हािीले िपाईलंाई िपाईकंो अमिल्लो आिेदन मिचारबाट हटाइएको र् भने्न कुरा सुमनमिि िनकका 

लामि इिेल िने र् )ं।   

 

िपाई ंइिेल ठेिाना नभएको िा िपाईलंाई उनीहरूको आिेदनको लामि इिेलिाफक ि सम्पकक  व्यन्धक्त बन्नका लामि अनुरोध 

िरेका कोही व्यन्धक्तको िफक बाट आिेदन पेश िदै हनुहन्र् भने यहाुँ ठीक मचह्न लिाउनुहोस्। 

 

 

आवेदकको नाम:           

ठेगानााः             

शहर:       राज्य:    क्रजप:    

गृहको फोन:(  )    कामको फोन:(  )    

सेल फोन:(      )     रोजगारदाता:      

 

िपाईलें यो अिसर बारे कसरी थाहा पाउनुभयो?  इिेल निर िेबसाइट  फ्लायर सिाचारपत्र  पररिार/साथी 

अन्य ___________________________________________________ 

 

मनम्नमलन्धखि दुई प्रश्नहरू िैकन्धिक हन् र िपाईकंो योग्यिािा कुनै पमन िररकाकाले प्रभाि पाने रै्न। िपाईकंो िािीयिालाई कुनले 

उतृ्कष्ट रूपिा व्याख्या िर्क ? (एउटा चयन िनुकहोस्)  महस्प्यामनक/ल्यामटनो      िैर-महस्प्यामनक/ल्यामटनो 

 

िपाईकंो िामिलाई कुनले उतृ्कष्ट रूपिा व्याख्या िर्क ?? (एउटा चयन िनुकहोस्)  

सेिा       िोरा एमसयाली िा प्रशाि द्वीपिासी          िूल अिेररकी अन्य 

 

 

(िैकन्धिक) िपाई ंमसटी अफ सिरमिल्ली  िा काि िनुकहन्र् िा िपाईकंो पररिारको कुनै पमन सदस्यले 

शहर िा काि िनुकहन्र्? तपाईं वा तपाईंको पररवारको सदस्यले क्रसर्ी अफ समरक्रवल्ली िा काम गननणहन्र् भने 

 लर्रीमा कन नै पक्रन प्राथक्रमकता क्रदइएको रै्न।  यो एक मात्र खनलासाहो।  यहाँ क्रसर्ी अफ समरक्रवल्ली िा काम गने माक्रनसका लाक्रग प्राथक्रमकता र् 

भनी ध्यानमा राख्ननहोस् र यो प्रश्न पक्रर् आवेदनमा सोक्रधन्र्।         हो  होइन 
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सम्बन्धिि पक्ष 
पररवारको कन नै पक्रन सदस्य क्रवकासकताण, संघीय ररयल्टी (FRIT) सँग सम्बस्न्धत वा रोजगारप्राप्त गरेको वा सम्पक्रि व्यवस्थापन कम्पनी, गे्रस्टारसँग 

सम्बस्न्धत वा रोजगारप्राप्त गरेको हननहन्र्?   

  र् 

   रै्न 
र् भने, कृपया यहाुँ प्रदान िररएको खाली ठाउुँिा सम्बिको व्याख्या िनुकहोस्: 

 

 

उमचि सुमिधा 

अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरूलाई आवासको उपयोग गनण र आनन्द क्रलनको लाक्रग समान अवसर क्रदन उक्त सनक्रवधा वा पररमाजणनहरू आवश्यक हन 

सक्दा, अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरू क्रनयम, नीक्रत, अभ्यास वा सेवाहरूमा उक्रित सनक्रवधा अननरोध गनण वा आवासमा उक्रित पररमाजणन अननरोध गनणका 

लाक्रग हकदार हननहन्र्। 

घरको कन नै पक्रन सदस्यसँग हामीलाई तपाईंसँग सञ्चार गनणका लाक्रग आवश्यक हन सके्न इकाइ वा वैकस्िक तररकाहरूमा  कन नै पक्रनउपलब्धता वा 

उक्रित सनक्रवधाका अननरोध वा पररवतणनहरू र्?   

  र् 

   रै्न 
र् भने, कृपया यहाुँ प्रदान िररएको खाली ठाउुँिा व्याख्या िनुकहोस् िा हस्ताक्षर िररएको कथन लेख्नुहोस् र यसलाई संलग्न िनुकहोस्: 

 
 

भाषा 

 
तपाईंले सञ्चार गनण िाहने अङ्गे्रजी बाहेक अन्य भाषा र् भने, कृपया यहाँ सङे्कत गननणहोस्: 

 

अरबी       केप भमडकयन मिओल मचमनयाुँ         फे्रन्च हाइमटयन मियोल  नेपाली   

 

 पोचुकिाली     रूसी     से्पमनश       मभयिनािी       अन्य ______________________       
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पररिार र इकाइहरू आकार/प्रकार 

 

कृपया इकाइ ग्रहण िने सबै पररिारका सदस्यहरूका लामि मनम्न चाटक भनुकहोस्।   पक्रहलो वा दोस्रो तै्रमाक्रसकमा नजस्िएको 
बालबाक्रलकालाई तपाईंको पररवारको सदस्यको रूपमा समावेश गनण समकुँ दैन भनी ध्यानमा राख्ननहोस् (तर क्रतनीहरूको तेस्रो तै्रमाक्रसकमा 

नजस्िएका बालबाक्रलकाहरूलाई यो कायणिमको मागणक्रनदेशन अन्तगणत तपाईंको पररवारको सदस्यको रूपमा गर्ना गनण सक्रकन्र्)। 

 

र्न क्रिएको भएमा आवेदकले पक्रर् पूर्णरूपमा कायाणस्ित र्न िै सम्झौताको प्रक्रतक्रलक्रप र दनवै पक्ष र्न िै ठेगानामा बस्र्न् भनी प्रमाक्रर्त गदै उनीहरूले 

क्रलज/नोर्राइज गररएको शपथ-पत्र प्रदान नगदाणसम्म कानननी रूपमा क्रववाक्रहत जोिीहरूलाई पररवारको क्रहस्सा माक्रनने र् भने्न कन रा ध्यानमा 

राख्ननहोस्।  पररवारको प्रमनखसँग  वषणमा 180 क्रदनका लाक्रग भौक्रतक संरक्षर् वा अक्रभभावकत्व भएमा मात्र नाबालक/आक्रश्रतहरूलाई  पररवारको 

सदस्यको रूपमा मान्न सक्रकन्र्।   

 

साथै एकसाथ आवेदन क्रदने असम्बस्न्धत र अक्रववाक्रहत पररवारका सदस्यहरूले  उहाँहरू अस्न्तम कायणिम प्रमार्ीकरर्को समयमा हालै सँगसँगै 

बसोबास गननणहन्र् भनी प्रमार्ीकरर् प्रदान गननण पने हन्र्  भने्न कन रा ध्यानमा राख्ननहोस्।  सँगै बसे्न इक्रतहास नभएका अक्रववाक्रहत संलग्न पररवारहरू 

योग्य हँदैनन्। 
 

 

तपाईंले प्रते्यक घरायसी सदस्यका लाक्रग माक्रथको ताक्रलकामा पररवारको प्रमनख व्यस्क्त र क्रवद्याथीको प्रश्न दनवैको लाक्रग Y वा N मा गोलो लगाउननपर्ण । 

कृपया उनीहरू पूर्णकालीन क्रवद्याथी नभएका र उनीहरू हालै सँगै बसेका र यो सम्पक्रिमा तपाईंसँग बसे्न कोही व्यस्क्तसक्रहत घरको सह-प्रमनख 

भएसम्म, पूर्णकालीन क्रवद्याथी मात्र आम्दानी प्रक्रतबस्न्धत इकाइको लाक्रग योग्य हन्र्न् भने्न कन रा ध्यानमा राख्ननहोस्। 

 

1 नजिेको बालबाक्रलका आफ्नो तेस्रो तै्रमाक्रसकमा भएमा मात्र उनीहरूलाई यो ताक्रलकामा राख्न सक्रकन्र् (र त्यस्ता अवस्थाहरूमा "नजस्िएका, 

तोक्रकएको अस्न्तम क्रमक्रत ...हो" लेख्ननहोस् र क्रतनीहरूको तोक्रकएको अस्न्तम क्रमक्रत राख्ननहोस्)। 0-12 मक्रहनाबीिको बालबाक्रलका लाक्रग, तपाईंले 

उनीहरूको उमेरलाई मक्रहनामा उले्लख गननणपदणर् (उदाहरर्: “5 मक्रहना”)।  उनीहरूको उमेर “0” मा नराख्ननहोस् । 

2 पररवारको प्रमनख भनेको इकाइ प्रयोग गने अको व्यस्क्तको करहरूमा आक्रश्रतको रूपमा सूिीबद्ध नभएका कन नै पक्रन 18 वषणभन्दा बक्रढ उमेरको 

क्रनवासी हो। 

3 पूर्णकाक्रलन क्रवद्याथीलाई क्रवद्यालयको अक्रभलेखीद्वारा पररभाक्रषत गररन्र्।   

 

 

 

के िपाईलंाई असक्षि पहुँच योग्य इकाइ आिश्यक पर्क ?        पर्क       पदैन 

 

 

 

 

नाि (पमहलो, थर) 

उिेर1
 

(यो "0" वा क्रजरो हन 

सकै्दन, नजस्िएको 

बालबाक्रलकाका लाक्रग 

तल क्रदइएको नोर् 

हेननणहोस्) 

के यो व्यन्धक्त 

पररिारको 

िुन्धखया(हरू) 

िधे्य एउटािा 

पनुकहन्र्2 ? 

आिेदकसुँिको नािा 

यो पृष्ठको शीषकिा 

सूचीबद्ध िररएको र् 

के यो व्यन्धक्त 

पूणककालीन 

मिद्याथी3  हनुहन्र् 

िा अको 12 

िमहनािा 

पूणककालीन 

मिद्याथी हनुहनेर्? 

  र् रै्न  र् रै्न 

  र् रै्न  र् रै्न 

  र् रै्न  र् रै्न 

  र् रै्न  र् रै्न 

  र् रै्न  र् रै्न 

  र् रै्न  र् रै्न 
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पर्ण  भने, लर्री पक्रर्, पहँियोग्य इकाइको लाक्रग प्राथक्रमकता प्राप्त गनण लर्री पक्रर्  पहँियोग्य इकाइको आवश्यकताको प्रमार्ीकरर् आवश्यक हने 

र्।   
 

के िपाईलंाई श्रिणशन्धक्त कििोर भएको इकाइको सुमिधाहरू आिश्यक पर्क ?     पर्क       

पदैन 
पर्ण  भने, लर्री पक्रर्, श्रवर्शस्क्त कमजोर भएको सनक्रवधाको  इकाइको आवश्यकताको प्रमार्ीकरर् श्रवर्शस्क्त कमजोर भएको इकाइको लाक्रग 

प्राथक्रमकता प्राप्त गनण आवश्यक हने र्।   

 

 

 

 

 

के िपाईलंाई पररिारका सदस्यहरूको कूल सङ्ख्याभन्दा धेरै सुते्न कोठाहरू भएको इकाइको लामि अपाङ्गिा िा मचमकत्सा 

आिश्यक र् (उदाहरण: िपाई ंआफ्नो अपाङ्गिा िा मचमकत्सा आिश्यक सिायोमिि िनकको लामि 2BR इकाइ आिश्यक पने 

1 िरायसी व्यन्धक्त हनुहन्र्)?   कृपया लर्री पक्रर्, "हो" क्रिन्ह लगाउने पररवारले अपाङ्गता उपिार गने क्रिक्रकत्सक वा अन्य क्रिक्रकत्सा पेशेवरबार् 

हालको प्रमार्ीकरर् प्रदान गनण आवश्यक हने र् भनी ध्यानमा राख्ननहोस् र नोर्मा पररवारको सदस्य अपाङ्गताको कारर् अक्रतररक्त सनते्न कोठाको 

आवश्यकतामा हननहन्र् भने्न कन रा उले्लख गननणपर्ण । 

  हो      होइन 

 

हो भने, कृपया अमिररक्त सुते्न कोठाको लामि िपाईकंो आिश्यकिालाई उतृ्कष्ट रूपिा िणकन िने अिस्था चयन िनुकहोस्: 

  पररिारको सदस्य नहनुभएको मलभ-इन सहायक     

  मचमकत्सा उपकरणको लामि भण्डारण 

  अन्य, कृपया िणकन िनुकहोस्:     

 

 

 

 

कृपया िपाईलें आिेदन मदनुभएको सबै इकाइको साइिहरू िाुँच िनुकहोस्।  िपाईलें एकभन्दा बढी इकाइ आकारको लामि 

आिेदन मदन सकु्नहन्र् िर यमद िपाईलें आफ्नो सबैभन्दा ठूलो इकाइको आकारभन्दा धेरै सुते्न कोठाहरू भएका इकाइको 

लामि आिेदन मदनुहन्र् र् भने,  िपाईलंाई उक्त प्रिीक्षा सूचीिा (िा िपाईलें आिेदन नमदएको इकाइ आकारहरूका लामि 

कुनै अन्य प्रिीक्षा सूचीहरू) थमपने रै्न।  यद्यमप, कृपया तपाईंसँग लर्री पक्रर् कागजातीकरर् गररननपने अक्रतररक्त सनते्न कोठाको लाक्रग  

अपाङ्गता वा क्रिक्रकत्सा आवश्यकता नहँदासम्म प्रक्रत सनते्न कोठा नू्यनतम एक व्यस्क्तको लाक्रग आवश्यक पर्ण  भने्न कन रा ध्यानमा राख्ननहोस्।  तपाईंले 

अक्रतररक्त सनते्न कोठाको लाक्रग क्रिक्रकत्सा आवश्यकता पाउनको लाक्रग दाबी गननणहन्र् र् तर यसलाई कागजात गनण सक्ननहँदैन भने, तपाईंलाई सबै 

प्रतीक्षा सूिीहरूको तल रास्खने र्। 

उदाहरणको लामि: 2 व्यस्क्तको पररवारले  1BR र 2BR दनवैका लाक्रग आवेदन क्रदन सक्र्न् तर अक्रतररक्त सनते्न कोठाको लाक्रग  क्रिक्रकत्सा आवश्यक 

नहँदासम्म एक 3BR इकाइको लाक्रग आवेदन क्रदन सकै्दनन्।   

 

                       सु्टमडयो                 1 िटा सुते्न कोठा                2 िटा सुते्न कोठा             3 िटा सुते्न कोठा          4 

िटा सुते्न कोठा  
 

 

 SOMERVILLE प्राथमिकिा िानकारी (िपाईलें "हो" िा "होइन" िा ठीक मचन्ह लिाउनुपर्क ) 
 

िपाई ंहाल Somerville हाउमिङ अमधकारी (SHA) प्रिीक्षा सूचीहरू िा केन्द्रीकृि खण्ड 8 प्रिीक्षा सूचीहरूिा 

हनुहन्र्?     र्      रै्न 

 

यक्रद रै्न भने, लर्री पक्रर्, यो प्राथक्रमकता प्राप्त गनणका लाक्रग SHA बार् प्रमार्ीकरर् वा केन्द्रीकृत खण्ड 8 प्रतीक्षा सूिी आवश्यक हने र्।  तपाईंले 

"र्" मा क्रिन्ह लगाउननहन्र् तर लर्री पक्रर् तपाईंले क्रदइएको अस्न्तम क्रमक्रतसम्म  आफूसँग यो प्राथक्रमकता र् भनी प्रमाक्रर्त गनण सक्नन हँदैन भने, 

तपाईंलाई सबै प्रतीक्षा सूिीहरू बार् हर्ाइने र्।  

SHA प्रिीक्षा सूमचिा रहेका पररिारहरूका लामि: लर्री पक्रर्, SHA द्वारा पूरा गररएको यो आवेदनको पर्ाक्रि “SHA प्रतीक्षा सूिी पनक्रिकरर्" 

फाराम भएको सनक्रनक्रित गननणहोस्।  SHA ले फाराम पूरा गरेपक्रर्, तपाईंलाई लर्री पक्रर्सम्म पक्रन यसमा पखणन आवश्यक पर्ण ।  तपाईं SHA प्रतीक्षा 
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सूिीमा भएको आफ्नो स्स्थक्रतको बारेमा अक्रनक्रित हननहन्र् भने, तपाईंले भािावाल र्नोर् कायाणलयलाई 617-625-1152 मा कल गनण सक्ननहन्र् वा 

क्रनम्नमा जाँि गनण सक्ननहन्र्: sha-web.org/wlstatus.aspx  

केन्द्रीकृि खण्ड 8 प्रिीक्षा सूचीिा रहेका पररिारहरूका लामि: तपाई ंकेन्द्रीकृत खण्ड 8 प्रतीक्षा सूिीहरूमा हननहन्र् भनी जाँि/पनक्रि गनणका लाक्रग 

www.gosection8.com मा आफ्नो खाता लगइन गननणहोस् र यो वेबसाइर् माफण त तपाईंले आवेदन गननणभएको सबै प्रतीक्षा सूिीहरूमा आफ्नो 

आवेदनको स्स्थक्रतहरू हेननणहोस्। तपाईंले आफ्नो स्स्थक्रतको स्िनसर् वा pdf क्रलन र लर्रीपक्रर्सम्म पक्रन यसमा पखणन आवश्यक पनेर्। 

 

िपाई ंहालै Somervilleिा बसु्नहन्र् िा पूणक-सिय काि िनुकहन्र्?        हो      होइन 

 

हो भने, कृपया लटरी पमर् याद िनुकहोस्, िपाईलंाई प्राथमिकिा प्राप्त िनकका लामि िलको अनुचे्छदिा मिसृ्ति िररएको काििाि  पेश िनक 

आिश्यक पने र्।  यहाँ "हो" मा क्रिन्ह लगाएका तर लर्रीपक्रर् यो प्राथक्रमकता प्रमाक्रर्त गनण नसके्न पररवारहरूलाई लर्रीको माध्यमबार् रास्खने  

सबै प्रतीक्षा सूिीहरूको तल्लो भागबार् रास्खने र्।   

तपाईं हाल Somerville मा बस्ननहन्र् भने, लर्रीपक्रर् तपाईंलाई आफ्नो सबैभन्दा हालैको उपयोक्रगता क्रबलको प्रक्रतक्रलक्रप वा वतणमान क्रलजको प्रक्रतक्रलक्रप, 

वा बैंक क्रववरर्को प्रक्रतक्रलक्रप, वा आफ्नो सेल फोन क्रबलको प्रक्रतक्रलक्रप वा आफ्नो मतदाताको दताण पेश गनण आवश्यक पने र्।  कागजात वतणमानको 

हननपर्ण  र Somerville मा आवेदकको नाम र ठेगानालाई समावेश गररननपर्ण । 

तपाईं हाल Somerville मा पूर्ण समय काम गननणहन्र् भने लर्रीपक्रर् तपाईंलाई (A) तपाई ंहप्तामा 32 घण्टा भन्दा धेरैसम्म रोजगार रहननभएको 

Somerville को ठेगाना देखाउने आफ्नो सबैभन्दा हालको भनक्तान क्रववरर्हरू पेश गनण आवश्यक पने र् वा यी क्रववरर्हरूमा तपाईंको भनक्तान 

क्रववरर्हरू देखापदैनन् भने तपाईंलाई  (B) कामको ठेगाना उले्लख गने कम्पक्रनको लेर्रहेिमा आफ्नो कमणिारीकोले हस्ताक्षर गरेको क्रववरर्, 

कमणिारीको नाम र उक्त काममा Somerville मा तपाईंले काम गने प्रक्रत हप्ता (औसतमा) को रकम पेश गनण आवश्यक पने र्। 
 

 

िर स्वामित्व ("हो" िा "होइन" िा िोलो िेरा लिाउनुहोस्) 

 

यस आिेदनिा सूचीबद्ध भएका कोहीले िरको स्वामित्विा राख्नुहन्र् ?      र्      रै्न 

 

कृपया स्वाक्रमत्वमा रहेको वा सम्पक्रिमा रुक्रि राखे्न वा कायणिम प्रमार्ीकरर्को कारोबार वा क्रधतोबन्धकमा आफ्नो नाम भएका 

आवेदकहरू आय-प्रक्रतबस्न्धत अपार्णमेन्टका लाक्रग अयोग्य र्न् भनी ध्यानमा राख्ननहोस्।  

 

आम्दानी 
 

िपाईलें हालै प्राप्त िनुक भएको िा िपाईसंुँि खण्ड 8 िोबाइल िा MRVP भ चर िा प्रिाण पत्र र्?   

  र्      रै्न  

लर्री एजेन्टले आम्दानीको स्रोतको आधारमा भेदभाव गदैन।  यस प्रश्नलाई भािा भनक्तान गनणका लाक्रग क्षमता क्रनधाणरर् गने एकल प्रयोजनका लाक्रग 

सोक्रधन्र्। 

 

मनम्न आम्दानीसम्बिी िामलकालाई पूरा िने मनदेशनहरू  
कृपया क्रनम्न पृष्ठमा आम्दानीसम्बन्धी ताक्रलकालाई पूरा गननणहोस्।  आय मनधाकरणको प्रयोजनका लाक्रग, “पररिार” भन्नाले क्रलजमा नाम देखा पने सबै 

व्यस्क्तहरू र उनीहरूलाई क्रलजमा समावेश नगररए तापक्रन आफ्नो स्थायी प्राथक्रमक क्रनवासको रूपमा आवास इकाइलाई ग्रहर् गनण िाहने सबै 

व्यस्क्तहरूलाई पक्रन जनाउँर्। 

 

  र्न क्रिएको भएमा आवेदकले पूर्णरूपमा कायाणस्ित र्न िै सम्झौताको प्रक्रतक्रलक्रप र दनवै पक्ष र्न िै ठेगानामा बस्र्न् भनी प्रमाक्रर्त गदै उनीहरूले क्रलज/ 

शपथ-पत्र प्रदान नगदाणसम्म कानननी रूपमा क्रववाक्रहत जोिीहरूलाई पररवारको क्रहस्सा माक्रनने र् ।   सबै घरका सदस्यहरूको आम्दानीलाई 18 

वषणभन्दा मनक्रनका घरायसी सदस्यहरू वा आक्रश्रतहरू भएका (तर कृपया ती आक्रश्रतहरूका लाक्रग कागजात अझै पक्रन आपूक्रतण गररएको हन आवश्यक 

हन्र् भनी ध्यानमा राख्ननहोस्) पूर्णकालीन क्रवद्याथीहरूको $480/वषणमा कन नै पक्रन आम्दानीका लाक्रग रोजगारबार् आम्दानी रू्र्का साथ समावेश 

गररने र्। 

 

कृपया मनम्न कुराहरूिा ध्यान मदनुहोस्: 

1. वतणमानको ज्यालाहरू, तलबहरू, क्रर्प्सहरू, इत्याक्रदबार्को कूल आम्दानी भनेको कन नै पक्रन कर्ौतीहरू गररननभन्दा अक्रघको पूर्ण रकम हो र 

अननमाक्रनत वतणमानको वाक्रषणक आम्दानी क्रनधाणरर् गनण प्रयोग गररएको रकम हो। 

2. स्वयं-रोजगार आवेदकहरूका लाक्रग- प्रदान गररएको खाली ठाउँमा सम्झौता वा जाक्रगरको नाम समावेश हन्र्।  तपाईंलाई खण्ड 2 मा पेश गनणका 

लाक्रग आवश्यक पने सबै अक्रतररक्त कागजातमा क्रनदेक्रशत गररने र्। 
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3. “ब्याज आम्दानी” भन्नाले अवकाश खाताहरू वा “पेन्सन” वा “अवकाश”को लाक्रग लाइनहरूमा गएअननसार 401K बार् क्रनकाक्रलएका रकमहरू 

बाहेक कन नै पक्रन सम्पक्रिबार् तपाईंले प्राप्त गननणभएको कन नै पक्रन रकमलाई जनाउँर्। 

 

 

 

 

िपाईलें आम्दानीसम्बिी िामलकािा  कूल आम्दानीको सबै स्रोिहरू सूचीबद्ध िनुकपर्क ।  कुनै खण्ड लािू नभएिा, काट्नुहोस् िा 

उपलब्ध रै्न लेख्नुहोस्।  आम्दानी-प्रमिबन्धिि इकाइ सुरमक्षि िनुकपूिक, िपाईलंाई प्रते्यक पररिारको सदस्यका लामि आम्दानीको प्रते्यक 

स्रोिका मिसृ्ति कथनहरू पेश िनक मनदेमशि िररने र्।  

 

लर्री पक्रर्, तपाईंलाई आम्दानीको सबै स्रोतहरूका लाक्रग र् िटा (6) सबैभन्दा हालैको मनरिर भुक्तानी स्टबहरू र/िा आम्दानी 

मििरणहरू, बैंक मििरण, W-2 मििरणहरूको िीनिटा (3) मनरिर िमहना र पररवारको प्रते्यक सदस्यका लाक्रग सबैभन्दा हालैको संिीय 

आम्दानी कर मफिाकहरू (सबै संलग्न र संसोधनहरू सक्रहत) फाराममा समथणन कागजात संलग्न गनणका लाक्रग अननरोध गररने र्। 

 

आम्दानीको स्रोि 
िामषकक/िामषकक कूल 

आम्दानी 

सबै िरका सदस्यहरूका लामि रोििारबाट आम्दानी/ज्यालाहरू: 

 

$ 

  

सबै िरका सदस्यहरूका लामि स्वयं-रोििारबाट 

आम्दानी/ज्यालाहरू: 

 

$ 

  

िामषकक बाल सहायिा प्राप्त भएको:  $ 

िामषकक िीिन-मनिाकहका लामि प्राप्त भएको: $ 

सबै िरका सदस्यहरूका लामि िामषकक कूल सािामिक सुरक्षा 

आम्दानी: 
$ 

सबै स्रोिहरूबाट प्राप्त िररएको िामषकक पेन्सन आम्दानी:  $ 

सबै अिकाश खािाहरूबाट िामषकक रूपिा मलइएको कूल 

मििरणहरू: 
$ 

  

अको 12 िमहनाको लामि कूल अपेमक्षि बेरोििारी ज्यालाहरू 

(नोट: FPUCलाई यस कायकििका लामि मििी निररएको हनाले 

FPUC (संिीय िहािारी बेरोििारी क्षमिपूमिक) लाई मििी 

निनुकहोस्): 

$ 

अको 12 िमहनाका लामि कूल अपेमक्षि कािदारको क्षमिपूमिक: $ 

अको 12 िमहनाका लामि कूल अपेमक्षि मिचे्छद भुक्तान: $ 

  

TAFDC/EAEDC $ 

 
 

पूणककालीन मिद्याथी आम्दानी 

(18 & सोभन्दा िामथका िातै्र) 

$ 

  

एक िषकको लामि पररिार/साथीहरू र पुनराििी उपहारहरूबाट 

कूल सािमयक भुक्तानीहरू: 

(िसै्त पररिारबाट भाडा सहायिा) 

$ 

  

एक िषकिा सबै सम्पमि खािाहरूिा आमिकि िररएको ब्याि: $ 

  

िपाईसंुँि सम्पमिको स्वामित्व अमधकार हन्र् र भाडा पाउनुहन्र् 

भने, िपाईकंो िर िग्गा खररद-मबिी सम्पमिहरूबाट िामषकक 

$ 
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भाडाबाट हने आम्दानीको कुल िात्रा: 

 
  

 

 

थप आयसम्बिी प्रश्नहरू अको पृष्ठिा र्न्! 

 

 

अमिररक्त आयसम्बिी प्रश्नहरू: 
 

 

  यमद िामथको िामलकािा (िसै्त िषक सिान्धप्तको बोनसहरू,  

 

प्रत्यामशि िृन्धद्ध) बोनससम्बिी आम्दानी प्रमिमबन्धम्बि हुँदैन भने यहाुँ ठीक मचह्न लिाउनुहोस् र त्यसपमर् िलको बाकसिा 

आफ्नो अपेमक्षि बोनस आम्दानी प्रदान िनुकहोस् (उदाहरण: “John Doe ले पात्रो िषकको अन्त्यिा $1,000 र त्यसपमर् 

“$1,000” बोनस प्राप्त िनुकहने र्) 

 
 

 

   

 

 

 

  िामथ मदइएका िामलकाहरू र बाकसहरूिा कुनै पमन अन्य आम्दानी प्रमिमबन्धम्बि रै्नन् भने यहाुँ ठीक मचह्न लिाउनुहोस्।   

 
  
 

  

 

 

अब आम्दानी ताक्रलका (पक्रर्ल्लो पृष्ठमा) र माक्रथको दनईवर्ा बाकसहरूमा सबै आम्दानीको कूल 

क्रनकाल्ननहोस्।   तपाईंको िरको कूल िामषकक आम्दानी: 
 

 

 

 

                         

        

तपाईंले यो लर्रीसम्बन्धी आवेदनको सनरुवातमा देखाइएको आम्दानी सीमाहरू क्रवरूद्ध माक्रथको बाकसमा 

आफ्नो घरको कूल वाक्रषणक आम्दानी जाँि गननणपर्ण । 

बोनस आम्दानीको मििरणहरू: 

 

अको 12 िमहनािा अपेमक्षि बोनस आम्दानी:  

$ 

“अन्य” आम्दानीका मििरणहरू (मयनीहरू िामथको कुनै पमन 

िामलकािा प्रमिमबन्धम्बि हनुहुँदैन): 

 

अको 12 िमहनिा “अन्य” स्रोिहरूबाट कूल 

अपेमक्षि आम्दानी:  

 

$ 

 

$ हो 
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कृपया आफ्नो घरको सम्पमिको िानकारी का साथ तलको ताक्रलकालाई पूरा गननणहोस्  कन नै पक्रन पररवारको सदस्यलाई यस आवेदन अगाक्रि दनई 

वषणक्रभत्रमा सम्पक्रिको पूरा र क्रनष्पक्ष वतणमान नगद मूल्य भन्दा कम सम्पक्रिको लाक्रग आफ्नै सम्पक्रिबार् वक्रञ्चत गररएको र् भने, यसको प्रबन्ध समयमा 

सम्पक्रिको पूर्ण र क्रनष्पक्ष नगद मूल्यलाई माक्रथको ताक्रलकामा सूिीबद्ध गररएको हननपदणर्। 

 

िैर-अिकाश सम्पमिहरू रकि 

सबै िाुँच िने खािाहरूिा कूल रकि: $ 

सबै बचि िने खािाहरूिा कूल रकि: $ 

सबै भेन्मो/पेपैल/निद-एपका खािाहरूिा कूल रकि: $ 

टर स्टहरू (िपाईलें पहुँच िनक सके्न) िा कूल रकि: $ 

प्रिाणपत्रहरू/CDs िा कूल रकि: $ 

िचिहरू/टर ेिरी ऋणपत्रिा कुल शुल्क: $ 

पारस्पररक कोषिा कुल शुल्क: $ 

पुुँिी बिार खािािा कुल शुल्क $ 

सम्पमिहरूको िुद्वािा कुल शुल्क (निद, मिप्टोकरेन्सी इत्यादी): $ 

 
के िपाई ंिा यस आिेदनिा भएका कोही व्यन्धक्त हाल सम्पमिको 

िामलक हनुहन्र् िा िपाई ंिा यस प्रिाणपत्रिा भएका कोही व्यन्धक्त 

कुनै सम्पमिको मबिीबाट पैसाको कुनै पमन रकि प्राप्त िनक 

हकदार हनुहन्र्? (ििकिान िा आिािी अदालि सम्झ िाको 

िाध्यिबाट)               हो      होइन 

 

यमद हो भने, कुल नेट इन्धिटी (िुल्याङ्कन िुल्य िाइनस मधिो िा 

मिनक बाुँकी ऋणहरू) लाई बक्सिा दायाुँ पट्टी स्वामित्व िररएको 

सबै िर िग्गा खररद मबिीिा राख्नुहोस् र यो सम्पमि आम्दानी 

प्रिाणीकरण हनु भन्दा अमि मबिी िररएको हनुपर्क  भने्न कुरा 

ध्यानिा राख्नुहोस्। 

 

 

 

$ 

िैर-अिकाश सम्पमिहरूको कूल िम्मा $ 

नोर्: यस लर्रीमा “गैर-अवकाश सम्पक्रिहरूको कूल जम्मा” योग्यताको लाक्रग $250,000 भन्दा कम हननपर्ण ।  

 

अिकाश सम्पमिहरू  

कृपया ध्यानमा राख्ननहोस्, सरकारले पक्रहिान गरेको अवकाश 

खाताहरू/उत्पादनहरूमा भएका रकमहरूलाई मात्र यहाँ लेस्खएको 

हननपर्ण : तपाईंले आफ्नो अवकाशको लाक्रग बितहरू वा लगानीको 

रूपमा अको प्रकारको सम्पक्रि उपयोग गदै हननहन्र् भने, कृपया 

क्रतनीहरूलाई माक्रथको “गैर-अवकाश सम्पक्रिहरू” को खण्डमा 

लेस्खएको हननपर्ण  भनी ध्यानमा राख्ननहोस्। 

रकि 

401(K)s िा कूल रकि: $ 

IRAs िा कूल रकि: $ 

िामषकक भिाहरूिा कूल रकि: $ 

अन्य सबै कर-मिलन्धम्बि अिकाश खािाहरूिा कूल रकि: $ 

अिकाश सम्पमिहरूको कूल रकि $ 

नोर्: यस लर्रीमा अवकाश सम्पक्रिहरूका लाक्रग कन नै सम्पक्रिको सीमा रै्न।  
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िपाईलें अब अको पृष्ठलाई पढ्न, मिमि 

समहिको हस्ताक्षर िनुकपर्क । 
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कृपया िपाईलें हस्ताक्षर िनुकभन्दा अिामड िल भएका प्रते्यक िसु्तलाई ध्यानपूिकक पढ्नुहोस्। 

 

1. ि यसद्वारा यस आिेदनको प्रते्यक पृष्ठिा उपलब्ध िराइएको िानकारी सत्य र सही र्न् भनी पीडा र झुटो बयानको दण्ड अििकि िोषणा 

िदकरु्। यस आिेदनिा कुनै पमन आम्दानीको श्रोि िा सम्पमिहरूको खुलासा िररएको रै्न  िा यसिा उपलब्ध िराइएको कुनै पमन िानकारी 

सत्य िा सही नभएिा, यस आिेदनलाई थप ध्यानाकषकणबाट िुरूिै हटाउन समकन्र् र िलाई अब उपराि इकाइ आरमक्षि िनक अनुिमि मदइने 

रै्न भने्न कुरा ि बुझ्दरु्। 

2. मैले यो पृष्ठ हस्ताक्षर गरेन र यसमा क्रमक्रत लेखेन र नामको पक्रहलो अक्षर लेखेर हस्ताक्षर गरेन भने यो आवेदन अपूरो हने र् भनी म बनझ्दर्न । 

3. हस्ताक्षर गने व्यस्क्तले यस आवेदनमा सूिीबद्ध गररएका माक्रनस वा क्रतनीहरूका पररवारहरूसँग क्रवकासमा क्रविीय रूक्रि रै्न र यस आवेदनमा सूिीबद्ध 

गररएका माक्रनससँग यो सम्पक्रि क्रनयन्त्रर् गनण वहनयोग्य आवास मागणक्रनदेशनहरूद्वारा सम्बस्न्धत पक्षमा ध्यानाकषणर् गररने रै्न भनी प्रमाक्रर्त गदणर्। 

4. हस्ताक्षर गने व्यस्क्तले वहन योग्य इकाइ हस्ताक्षर गने व्यस्क्तको प्रमनख क्रनवास हने र् भनी प्रमाक्रर्त गदणर् र हस्ताक्षर गने व्यस्क्तले वहन योग्य इकाइमा 

बस्दा अन्य स्थान वा र्रस्टमा घरको स्वाक्रमत्व गनण सकै्दन। 

5. माक्रथको कन नै पक्रन जानकारी सत्य र सही नभएमा, यस वहन योग्य हाउक्रजङ कायणिम माफण त इकाइहरू ग्रहर् गनणका लाक्रग क्रलज वा आवाससम्बन्धी 

सम्झौता रद्द गने क्रवषय बन्न सक्र् भनी म बनझ्दर्न । 

6. यो प्रारस्िक आवेदन हो र प्रदान गररएको जानकारीले आवासको ग्यारेण्टी मदुँदैन भनी म बनझ्दर्न ।  

7. म बनझ्दर्न  क्रक यो क्रलजसम्बन्धी आवेदन होइन र यक्रद वहनयोग्य इकाइ भािामा क्रदने प्रक्रियामा अगाक्रि बढ्नको लाक्रग अवसर क्रदइएमा, मैले भािामा क्रदने 

कायाणलयमा क्रलज आवेदनलाई पूरा गनण आवश्यक पर्ण  जहाँ मेरो क्रलज योग्यतालाई िेक्रिर् स्कोर, भािावाल इक्रतहास र अपराक्रधक पृष्ठभूक्रम परीक्षर् जस्ता 

अक्रतररक्त कारकहरूद्वारा क्रनधाणरर् गररने र्। 

8. यो आवेदन पेश गरेपक्रर् देखा पने मेरो घरेलन आम्दानी वा सम्पक्रिहरूमा भएका कन नै पक्रन सामग्री पररवतणन वा घरायसी संरिनामा भएका पररवतणनहरूले 

मलाई वहनयोग्य आवासको लाक्रग अयोग्य ठहर्याउन सक्र् भनी म बनझ्दर्न । 

9. सह-हस्ताक्षरकताण र उिरदायीहरू लाई  अननमक्रत क्रदइएको रै्न। 

10. यक्रद मेरो इमेल ठेगानालाई यस आवेदनमा प्रदान गररन्र् भने, मैले अन्यथा क्रलस्खत अननरोध नगदाणसम्म SEB हाउक्रजङ पोस्टल मेलको सिा मेल गरेर मसँग 

अननरूप हने र् भनी म स्वीकार गदणर्न । मेरो सम्पकण  जानकारीमा भएको कन नै पक्रन पररवतणनहरूलाई क्रलस्खत रूपमा SEB हाउक्रजङलाई ररपोर्ण गररएको 

हनन पर्ण  भनी म बनझ्दर्न । 

11. क्रवकासका लाक्रग सरकार वहन गनण योग्य हाउक्रजङ कायणिम जसै्त मागणक्रनदेशनहरू लागू गदाण र/वा आम्दानीको क्रहसाब गदाण SEB द्वारा  

 

कन नै पक्रन पनक्रि गररएको त्रनक्रर् बाहेक योग्यताको क्रनधाणरर् SEB हाउक्रजङद्वारा मागणक्रनदेशनको आधारमा गररन्र्, क्रनर्णय अस्न्तम हो भनी म स्वीकार गर्नण  र म 

यो आवेदनसँग सम्बस्न्धत कन नै पक्रन दावी(हरू) बार् हाक्रनरक्रहत SEB हाउक्रजङ होल्ड गनण म सहमत र्न । 

12. हस्ताक्षर गने व्यस्क्तले यस आवेदनमा प्रदान गररएको जानकारीलाई प्रमाक्रर्त गनणका लाक्रग क्रसर्ी अफ समरक्रवल्ली, SEB हाउक्रजङ र फेिरल ररयाल्टी 

(Federal Realty) वा आफ्ना क्रनयनस्क्तहरूलाई सहमक्रत क्रदननहन्र्।  हस्ताक्षर गने व्यस्क्तले तेस्रो-पक्ष सन्दभणहरूबार् आम्दानी र सम्पक्रि क्रनधाणरर् गनणका 

लाक्रग आवश्यक पने जानकारीको प्रकाशनको अक्रधकार प्रदान गननणहन्र्।  

13. म बनझ्दर्न  क्रक यक्रद मैले आय-प्रक्रतबस्न्धत इकाइहरू ग्रहर् गरेमा, मैले वाक्रषणक रूपमा आम्दानी र सम्पक्रिको कागजात पेश गननण पर्ण । 

 

________________________________________________     ___________________ 

आवेदकको हस्ताक्षर           क्रमक्रत 

 

________________________________________________     ___________________ 

आवेदकको हस्ताक्षर           क्रमक्रत 

 

________________________________________________     ___________________ 

आवेदकको हस्ताक्षर           क्रमक्रत 

 

सबै काििािहरूलाई कभरपृष्ठिा मनदेमशि िररएअनुसार संलग्न िनुकहोस्।  प्रश्नहरूका लाक्रग info@SEBHousing.com वा (617) 

782-6900 x1 मा सम्पकण  गननणहोस्। 

 

यो क्रवकासले जाक्रत, रङ, राक्रिर य मूल, अपाङ्गता, उमेर, वंश, बालबाक्रलका, पाररवाररक स्स्थक्रत, वंशार्नगत जानकारी, वैवाक्रहक स्स्थक्रत, सावणजक्रनक 

सहायता प्रास्प्त, धमण, क्रलङ्ग, यौन झनकाव, लैक्रङ्गक पक्रहिान, सैक्रनक/सैन्य स्स्थक्रत वा कानूनद्वारा क्रनषेध गररएको कन नै अन्य आधारसँग आधाररत 

आवेदकहरूको र्नोर्मा भेदभाव गदैन। 

 

SHA (Somerville हाउमिङ अमधकारी) 

info@SEBHousing.com
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प्रिीक्षा सूची पुमष्टकरण फाराि 
Somerville हाउक्रजङ अक्रधकारी 

30 Memorial Road, Somerville, MA 02145 

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

 

यमद िपाई ंSHA प्रिीक्षा सूचीिा रहेको आफ्नो न्धस्थमिबारे अमनमिि हनुहन्र् भने, िपाईलें भाडािाल र्नोट कायाकलयलाई 617-625-1152 

िा फोन िनक िा यहाुँ िाुँच िनक सकु्नहन्र्: sha-web.org/wlstatus.aspx (िपाईंले उक्त मलङ्कलाई आफ्नो ब्राउिरिा प्रमिमलमप बनाउन र 

टाुँस्न सकु्नहन्र्) 

 

 

SHA द्वारा पूरा िनुकपने (आिेदकद्वारा होइन) 

 
मिमि: 

 

नाि: 

 

सािामिक सुरक्षा #: 

 

 

1. के िामथ सूचीबद्ध िररएको व्यन्धक्त केन्द्रीकृि खण्ड 8 को प्रिीक्षा सूचीिा हनुहन्र्? 

 

  र्      रै्न  

 

2. के िामथ सूचीबद्ध िररएको व्यन्धक्त Somerville हाउमिङ अमधकारी सिकसाधारण आिासको प्रिीक्षा 

सूचीिा हनुहन्र्? 

 

  र्      रै्न  

 

 

 

_______________________________________________ 

SHA प्रमिमनमधको नाि 

 

 

_______________________________________________ 

SHA प्रमिमनमधको हस्ताक्षर  

 

 
अननवादन र दोभाषे सेवाहरू अननरोध बापत, अपोइन्टमेन्टद्वारा मात्र उपलब्ध हन्र्न् 

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 

 

 


