
66 आय-प्रितब��त एकाइह�का लािग भाडास��ी लटरी! पिहलो एकाइह� िडसे�र 2022 मा उपल� �न्छन् 

Alta Revolution, 290 Revolution Drive, Somerville 

लटरी आवेदनह� 8/11/22 दे�ख सु� �ँदै अनलाइनमा उपल� �न्छन्: https://form.jotform.com/220343974431150 

एकाइको 
प्रकार 

अपा�ता-प�ँचयो� (DA) 
र श्रवणश�� कमजोर 
भएको (HI) एकाइह� 

�ूनतम कूल 
वािष�क 

आ�ानी** 

घरप�रवारको 
�ूनतम 
आकार  

अनुमािनत आकार 
(प�रवत�न गनु� पन� 

िवषय) 

बाथ 
�मको # 

एकाइ 
सङ्�ा 

मािसक भाडा 
(उपयोिगताह�+ 
पािक� ङ समावेश 
नग�रकन*) 

प��स (25) 50% AMI अपाट�मे�ह� 
�ुिडयो उपल� छैन $29,448 1 519-562 sqft  1 3 $1,121* 

1 BR 1 DA, 1 HI $31,560 1 620-1,022 sqft  1 14 $1,161* 
2BR उपल� छैन $37,848  2 1,053-1,350 sqft  2 6 $1,322* 
3BR 1 DA $43,752 4 1,358-1,382 sqft  2 2 $1,476* 

 

प��स (25) 80% AMI अपाट�मे�ह� 
�ुिडयो उपल� छैन $49,101 1 552-562 sqft  1 4 $1,464* 

1 BR उपल� छैन $49,101 1 552-845 sqft  1 15 $1,530* 
2BR 1 DA $56,101 2 1,035-1,128 sqft  2 5 $1,768* 
3BR उपल� छैन $63,101 3 1,382 sqft  2 1 $1,982* 

 

सोह्र (16) 110% AMI अपाट�मे�ह� 
�ुिडयो उपल� छैन $78,301 1 519 sqft  1 1 $1,852-$2,978* 

1BR 1 DA $78,301 1 607-832 sqft  1 13 $1,804-$2,930* 
2BR उपल� छैन $89,501 2 1,060-1,097 sqft  2 2 $1,983 -$3,601* 

50% र 80% भाडाह� प्र�ेक आवेदकको आ�ानीमा आधा�रत �ँदैनन् (उनीह�कोसँग पिहले नै ख� 8 को वा सोसँग समान भौचर न�ँदास�)।  
भाडावालह� आफ्नो �ाँस, िवद्युत, पानी र ढलको सबै शु� भु�ान गन�का लािग िज�ेवार छन्।  *पािक� ङ स्थलह� पािक� ङ स्थान आव�क �ने 
घरप�रवारह�का लािग 3BR र ADA एकाइह�को भाडामा समावेश ग�रएको छ।  �हाँ आव�कतामा आधा�रत रहेर �ुिडयो भाडामा िदने घरप�रवार, 
1BR र 2BR एकाइह�का लािग सीिमत खाली ठाउँह� पिन �ने छ।  अ�था, स्थानह� $112.50/मिहनाको दरले 50% छुटमा उपल� �ने छन्। **कृपया 
देखाइएको �ूनतम 80% र 110% AMI चयन ग�रएको एकाइमा भएको सु�े कोठाका सङ्�ाह� बराबरको घरप�रवारको आकारमा आधा�रत �न्छ भ�े कुरा 
�ानमा राख्नुहोस्। 80% र 110% एकाइह�का लािग घरप�रवारको आकारमा आधा�रत रहेर �ूनतम र अिधकतम वा�िवक आ�ानी सीमाह�का लािग, कृपया 
तलको तािलका हेनु�होस्।   

आवेदनह� पिहलो जानकारी सत्रको अ�मा र यहाँ अनलाइनमा उपल� �ने छ:  
https://form.jotform.com/220343974431150 

पिहलो जानकारी सत्र https://youtu.be/rECJ4MRxDVQ मा YouTube माफ� त अग� 16 2022 साँझको 6:00 बजे आयोजना ग�रने छ र दोस्रो 
जानकारी सत्र https://youtu.be/6G3_BFRcrz4 मा YouTube माफ� त अग� 30 साँझको 6:00 बजे आयोजना ग�रने छ  

(वा YouTube मा SEB हाउिजङ खो��होस्, यो अझै पिन लाइभ रेकिड�ङपिछ उपल� �ने छ) र स�ेल कलमाफ� त: (425) 436-6200. कोड: 862627. 
आवेदनह� पूरा गरेर डेिलभर गनु�पछ� : से�े�र 12, 2022 िदउँसोको 2 बजे। लटरी अ�ोबर 11, 2022 मा आयोजना ग�रने छ 

लटरीस��ी जानकारी र आवेदनह�का लािग वा अपा�ता भएका ���ह�का लािग उपयु� सुिवधाह�का लािग, 
AltaRevolution@sebhousing.com मा जानुहोस् वा (617) 782-6900 (x1 र �सपिछ x1) मा फोन गनु�होस् र स�ेश छोड्नुहोस्। 

प्रभावकारी स�ारका लािग सहायक सामग्री र सेवाह�, वैक��क ढाँचाह�मा िल�खत सामग्रीह� वा नीित तथा 
काय�िविधह�मा उिचत प�रमाज�नह� आव�क पन� अपा�ताह� भएका ���ह�ले िसटी अफ समरिव�ीका 
काय�क्रम तथा िक्रयाकलापह�मा प�ँच गन� वा बैठकह�मा उप�स्थत �नका लािग ADA सम�यक, Adrienne Pomeroy 
लाई 617-625-6600 x2259 वा apomeroy@somervillema.gov मा स�क�  गनु�पछ� । 

आय सीमाह� (आय सीमाह� कुल आ�ानी �न्) 

तपाईंको घरप�रवारको 
सद� सङ्�ा 

िन�का लािग अिधकतम आ�ानी  
50 % AMI एकाइह� 

अिधकतम र �ूनतम आ�ानी: 
80% AMI एकाइह� 

अिधकतम र �ूनतम आ�ानी: 
110% AMI एकाइ 

1 $49,100  $49,101 - $78,300 $78,301-$1,07,954 
2 $56,100  $56,101 - $89,500 $89,501-$1,23,376 
3 $63,100  $63,101- $100,700 $1,00,701-$1,38,798 
4 $70,100  $70,101-$1,11,850 $1,11,851-$1,54,220 
5 $75,750 $75,751 - $1,20,800 $1,20,801-$1,66,557 
6 $81,350  $81,351 - $1,29,750  $1,29,751-$1,78,895 

https://form.jotform.com/220343974431150
https://form.jotform.com/220343974431150
https://youtu.be/rECJ4MRxDVQ
https://youtu.be/6G3_BFRcrz4

