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Alta Revolution, Somerville मा आय-प्रितब��त 
भाडास��ी हाउिजङका लािग  
Alta Revolution, Somerville 

 

आवेदनह� पूरा गरी TBD, 2022 स� डेिलभर ग�रनुपछ�   

से�े�र 12th, 2022 
 

ALTA REVOLUTION (स�ि�) लाई आवेदनह� नपठाउनुहोस्। 
SOMERVILLE को हाउिजङ िडिभजनलाई आवेदनह� नपठाउनुहोस्।  

सबै आवेदनह� तलको NEEDHAM ठेगानामा से�े�र 12, 2022 मा िदउँसोको 2 बजेस� 
आइपु�ुपछ� । तपाईलें आवेदन मेल गनु�भएको छ र यसलाई से�े�र 12, 2022 मा िदउँसोको 2 

बजेपिछ प्रा� ग�रन्छ भने, यसलाई �ीकार ग�रने छैन (�सैले मेल गद� �नु�न्छ भने, डेिलभरीको 
अ��म िमितभ�ा क�ीमा 1 ह�ा अगािड आफ्नो आवेदन मेल गन� सुिनि�त �नुहोस्)। 

िनद�शनह�: 
आवेदनह� से�े�र 12, 2022 स� िदउँसोको 2 बजेस� पूरा गरेर डेिलभर गनु�पछ� ।  तपाईंको आवेदनको प्रिक्रया अगािड बढाउनका लािग 
यो आवेदन  पूण� �पमा भनु�पछ� । तपाईंको जवाफ “उपल� छैन” भए तापिन, प्रथमा�रका लािग उपल� गराइएको हरेक खाली ठाउँमा प्रथमा�र 
लेख्नुपछ� ।  प्र� तपाईंमा लागू �ँदैन भने, “उपल� छैन” मा िच� लगाउनुहोस्। केही पिन खाली नछोड्नुहोस्। 
 
कृपया भाडा र आय सीमाह�का लािग िन� पृ� हेनु�होस् र थप िववरणका लािग सूचना �ाकेट पढ्नुहोस्। 50% र 80% AMI एकाइह�का 
लािग, भाडाह� आवेदकको आ�ानीको आधारमा प�रवत�न �ँदैनन् र भाडावालह� पूण� भाडा भु�ान गन�का लािग आफ�  िज�ेवार �ने छन्।  
ख� 8, MRVP वा अ� भौचरह� भएका आवेदकह�ले आफ्नो भौचरको प्रितिलिप, प्रमाणपत्र वा सबैभ�ा हालैको भाडा शेयर पत्रका लािग 
आवेदन िदनुअिघ आफ्ना स्थानीय आवास अिधकारीह�लाई स�क�  गनु�पछ� ।   
 

आवेदनह� से�े�र 12, 2022 मा िदउँसोको 2:00 बजेस� डेिलभर गनु�पछ�  (पो�माक�  ग�रएको छैन)  
आवेदनह�लाई िन� त�रकाले पेश गन� सिकन्छ: 

 
यहाँ अनलाइन आवेदन पूरा गरेर पेश गनु�होस्: https://form.jotform.com/220343974431150 

 

मेल:  SEB हाउिजङ      Somerville ड� प स्थान: 
स�भ�: Alta Revolution    वा Alta Revolution Leasing Office  
257 Hillside Ave     Corner of Auto Workers Way र Harold Cohen Way 
Needham, MA 02494 पु�ष-मिहला: िबहानको 10 बजेदे�ख साँझ 6 बजेस�, शिनवार 

िबहानको 10 बजेदे�ख बेलुका 5 बजेस� 
नोट: SEB हाउिजङ हाल      आइतवार: िदउँसोको 12 बजेदे�ख बेलुका 5 बजेस� 
 सव�साधारणलाई ब� छ तर साइटमा SEB ड� पब� छ!  नोट: आवेदनह� Alta Revolution मा ड� प ग�रएको छ 

         अ��म िमितस� ड� प ब� समी�ाग�रने छैन 
वा        

 

Scan/Email: info@sebhousing.com  वा  �ा�: 617-782-4500 
�ा� वा स्�ान गद�  �नु�न्छ भने, दो�र साइडका पृ�ह�को दुवै साइडह� प्रसारण गन� िनि�त �नुहोस् 

            

https://form.jotform.com/220343974431150
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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� �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।   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 
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Alta Revolution का लािग लटरी आवेदन 
 

कृपया घरप�रवारको प्रमुख ���लाई िन� सबै स�क�  जानकारी उपल� गराउनुहोस्:  
  
इमेल ठेगाना:     @       
कृपया िन� कुराह�मा �ान  िदनुहोस्: यो हामीले तपाईकंो आवेदनबारे तपाईसंँग कुराकानी गन�का लािग प्रयोग ग�रने इमेल ठेगाना हो। 
 
 
तपाई ंआफ्नो इमेल ठेगाना नगरको समावेशी आवास िल�व�मा समावेश गन� चाहनु�� भने यहाँ िच� लगाउनुहोस् 

 
कृपया �ानमा राख्नुहोस्, पिहले नै पेश ग�रएको लटरी आवेदनका लािग यो इमेल ठेगाना पिहले नै प्रयोग ग�रएको भएमा, तपाईंले िन� 
दुईवटा बाकसम�े एउटामा िच� लगाउनुपछ� : 
तपाईलें आफ्नो अिघ�ो प्र�ुतीकरण ओभरराइड गन� चाहनुभएको �नाले तपाईलें फे�र आवेदन िदँदै �नु�न्छ भने यहाँ िच� 

लगाउनुहोस् (हामीले तपाईकंो अिघ�ो आवेदन िवचारबाट हटाइएको छ भ�े कुरा सुिनि�त गन� तपाईलंाई इमेल गन� छौ)ं।   
 
तपाई ंइमेल ठेगाना नभएको वा तपाईलंाई उनीह�को आवेदनको लािग इमेलमाफ� त स�क�  ��� ब�का लािग अनुरोध 

गरेको कोही ���को तफ� बाट आवेदन पेश गद� �नु�न्छ भने यहाँ िच� लगाउनुहोस्। 
 
 
आवेदकको नाम:            

ठेगाना:             

सहर:       रा�:    िजप:    

गृहको फोन:(  )    कामको फोन:(  )    

सेल फोन:(      )     रोजगारदाता:      

 

तपाईलें यो अवसर बारे कसरी थाहा पाउनुभयो? इमेल नगर वेबसाइट �ायर समाचारपत्र प�रवार/साथी 
अ� ___________________________________________________ 
 
िन�िल�ख  तीनवटा प्र� वैक��क �न् र कुनै पिन  त�रकामा तपाईकंो यो�तामा प्रभाव पान� छैन।  
तपाईकंो जातीयतालाई कुनले उ�ृ� �पमा �ा�ा गछ� ? (एउटा चयन गनु�होस्)      

 िहस्�ािनक/�ािटनो      गैर-िहस्�ािनक/�ािटनो 
 
घरप�रवारको प्रमुख/घरप�रवारको जाितको सह-प्रमुख को हो? (कृपया लागू �ने सबै बाकसमा ठीक िच� लगाउनुहोस्): 
  

 एिसयाली वा प्रशा� �ीपवासी     �देशी अमे�रकी/अला�ा िनवासी   एिसयाली   
 

 म� पूव�/उ�र अिफ्रकी   अिफ्रकी अमे�रकी  
 

 हवाइ िनवासी/अ� प्रशा� �ीपवासी  सेतो       काला      खैरो     दुई वा थप जाित   
 

अ�: _______________________________ 
 
घरप�रवारको प्रमुख/प�रवारको सह-प्रमुखको मूल रा��  
के हो? (यो प्र� वैक��क छ)________________________________________________________ 
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तपाई ंसमरिव�ी को शहरमा काम गनु��न्छ वा तपाईकंो प�रवारको कुनै पिन सद�ले 
शहर मा काम गनु��न्छ? तपाईं वा तपाईंको प�रवारको सद�ले Somerville को शहर मा काम गनु��न्छ भने 
 तपाईंलाई लटरीमा कुनै पिन प्राथिमकता िदइएको छैन।  यो केवल एउटा खुलासा मात्र हो।  Somerville शहरमा काम गन� मािनसलाई प्राथिमकता 
िदइएको छ र प्र� पिछ आवेदनमा सोिधन्छ भ�े कुरा �ानमा राख्नुहोस्।         गनु��न्छ      गनु��� 
 
 
 
स���त प� 
घरप�रवारको कुनै पिन सद� िवकासकता�, वुड पाट�नर (FRIT) सँग स���त वा �हाँ काय�रत वा स�ि� �वस्थापन क�नी, गे्र�ारसँग 
स���त वा यहाँ काय�रत �नु�न्छ?   
  �नु�न्छ 
  �नु�� 
छ भने, कृपया यहाँ प्रदान ग�रएको खाली ठाउँमा स��को �ा�ा गनु�होस्: 

 
 
उिचत सुिवधा 
अपा�ता भएका ���ह�लाई आवासको उपयोग गन� र आन� िलनका लािग समान अवसर िदन ��ा सुिवधा वा प�रमाज�नह� आव�क �ँदा, 
अपा�ता भएका ���ह� िनयम, नीित, अ�ास वा सेवाह�मा उिचत सुिवधाह�को अनुरोध गन� वा आवासमा उिचत प�रमाज�न अनुरोध गन�का 
लािग हकदार �न्छन्। 
घरको कुनै पिन सद�ले एकाइ वा िवकास वा हामीलाई तपाईंसँग स�ार गन� आव�क वैक��क त�रकाह�मा कुनै पिन उपल�ता वा उिचत 
सुिवधास��ी अनुरोध वा प�रवत�न गन� चाहनु�न्छ?   
  चाहनु�न्छ 
  चाहनु�� 
छ भने, कृपया यहाँ प्रदान ग�रएको खाली ठाउँमा �ा�ा गनु�होस् वा ह�ा�र ग�रएको कथन लेख्नुहोस् र यसलाई संल� गनु�होस्: 

 
 
भाषा 
 
तपाईंले स�ार गन�का लािग अङ्गे्रजी बाहेक अ� भाषा प्रयोग चाहनु�न्छ भने, कृपया यहाँ स�ेत गनु�होस्: 
 
अरबी       केप भिड�यन िक्रओल िचिनयाँ         फे्र� हाइिटयन िक्रयोल  नेपाली   

 
 पोचु�गाली     �सी     �ेिनश       िभयतनामी       अ�______________________       
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घरप�रवार र एकाइको आकार/प्रकार 
 

कृपया इकाई प्रयोग गन� घरप�रवारका सबै सद�ह�का लािग िन� चाट� भनु�होस्।   पिहलो वा दोस्रो तै्रमािसकमा नज��एको 
बालबािलकालाई तपाईंको घरप�रवारको सद�को �पमा समावेश गन� सिकँदैन भनी �ानमा राख्नुहोस् (तर यो काय�क्रमको माग�िनद�शन अ�ग�त 
ितनीह�को तेस्रो तै्रमािसकमा नज��एका बालबािलकाह�लाई तपाईंको घरप�रवारको सद�को �पमा गणना गन� सिकन्छ)। 
 
आवेदकले घरप�रवार छुि�एर छु�ै ठेगानाह�मा ब�ै आइरहेको कुराको प्रमाणीकरण प्रदान नगदा�स� कानूनी �पमा िववािहत द�तीह�लाई 
घरप�रवारको सद� मािनने छ।  प्रमाणीकरण स�� िव�ेद/अलग �ने उजुरी दायर ग�रएको (कानुनी कागजातले भागीदारह�का छु�ै 
ठेगानाह� देखाउँछ भने) देखाउने आदालतमा दायर गरेको कागजातको प्रितिलिप वा छु�ै िलजका प्रितिलिपह� र/वा छु�ै ठेगाना भएको 
उनीह�को नामको उपभो�ा िबलका प्रितिलिपह� (कुनै अदालतमा दायर ग�रएको जानकारी उपल� �ँदैन भने) वा उनीह� छुि�एका छन् र 
छु�ै ठेगानामा ब�ै आइरहेका छन् भनी पुि� गद�  प्र�ेक जीवनसाथीले िदनुभएको नोटरी ग�रएका बयानह� �नुपछ� ।  घरप�रवारको प्रमुखसँग 
वष�मा 180 िदनस�को भौितक संर�ण वा अिभभावक� भएमा मात्र नाबालक/आिश्रतह�लाई घरप�रवारको सद� मा� सिकन्छ।   
 
साथै एकसाथ आवेदन िदने अस���त र अिववािहत घरप�रवारका सद�ह�ले उहाँह� हाल अ��म काय�क्रम प्रमाणीकरणको समयमा सँगसँगै 
ब�ु�न्छ भनी प्रमाणीकरण प्रदान गनु� पन� �न्छ भ�े कुरा �ानमा राख्नुहोस्।  सँगै ब�े इितहास नभएका अिववािहत संल� घरप�रवारह� यो� 
�ँदैनन्। 
 

तपाईंले घरप�रवारका प्र�ेक सद�का लािग मािथको तािलकामा घरप�रवारको प्रमुख ��� र िव�ाथ�को प्र� दुवैका लािग Y वा N मा गोलो 
लगाउनुपछ� । कृपया उनीह� पूण�कालीन िव�ाथ� नभएका र हाल उनीह�सँग बसेका र यो स�ि�मा तपाईंसँग ब�े सिहत घरप�रवारको सह-प्रमुख 
भएमा, पूण�कालीन िव�ाथ� मात्र आ�ानी प्रितब��त एकाइका लािग यो� �न्छन् भ�े कुरा �ानमा राख्नुहोस्। 
1नज�ेको बालबािलकाको तोिकएको िमित िडसे�र 26, 2022 भ�ा अगािड भएमा मात्र यो तािलकामा रा� सिकन्छ (र उ� अवस्थाह�मा, 
"नज��एका, तोिकएको अ��म िमित ...हो" लेख्नुहोस् र उनीह�को तोिकएको िमित राख्नुहोस्)। 0-12 मिहना उमेरबीचको बालबािलका लािग, 
तपाईंले उनीह�को उमेरलाई मिहनामा उ�ेख गनु�पद�छ (उदाहरण: “5 मिहना”)।  उनीह�को उमेर “0” मा नराख्नुहोस्।  िडसे�र 26th पिछ 
ज�ने िनधा��रत ग�रएको नज��एको ब�ालाई यो काय�क्रमका लािग घरायसी सद�को �पमा िग�ी ग�रने छैन। 
2 घरप�रवारको प्रमुख ��� भनेको एकाइ प्रयोग गन� अक� ���का करह�मा आिश्रतका �पमा सूचीब� नभएका कुनै पिन 18 वष�भ�ा बिढ 
उमेरको िनवासी हो। 
3 पूण�कािलन िव�ाथ�लाई िव�ालयको रिज�� ार�ारा प�रभािषत ग�रन्छ।   
 
के तपाईलंाई अस�म प�ँच यो� एकाइ आव�क �न्छ?       �न्छ      �ँदैन 
पछ�  भने, लटरीपिछ, प�ँचयो� एकाइका लािग प्राथिमकता प्रा� गन� लटरीपिछ प�ँचयो� एकाइको आव�कताको प्रमाणीकरण आव�क �ने 
छ।   
 

के तपाईलंाई श्रवणश�� कमजोर भएको एकाइका सुिवधाह� आव�क पछ� ?    पछ�       पद�न 

 
 
 
 

नाम (पिहलो, थर) 

उमेर1 
(यो "0" वा 'िजरो' �न 
स�ैन, नज��एको 

बालबािलकाका लािग तल 
िदइएको नोट हेनु�होस्) 

के सो ��� 
घरप�रवारको प्रमुख 
���म�े एक 
�नु�न्छ2 ? 

आवेदकसँगको नाता 
यो पृ�को िशष�मा 
सूचीब� ग�रएको छ 

के सो ��� 
पूण�कालीन िव�ाथ� 
�नु�न्छ वा अक� 12 
मिहनामा पूण�कालीन 
िव�ाथ�3 �नु �ने छ? 

  �नु�न्छ     �नु��  �नु�न्छ     �नु�� 

  �नु�न्छ     �नु��  �नु�न्छ     �नु�� 

  �नु�न्छ     �नु��  �नु�न्छ     �नु�� 

  �नु�न्छ     �नु��  �नु�न्छ     �नु�� 

  �नु�न्छ     �नु��  �नु�न्छ     �नु�� 

  �नु�न्छ     �नु��  �नु�न्छ     �नु�� 
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यिद आव�क पछ�  भने, लटरीपिछ, श्रवणश�� कमजोर भएको एकाइका लािग प्राथिमकता प्रा� गन� श्रवणश�� कमजोर भएको सुिवधाको 
एकाइको आव�कताको प्रमाणीकरण आव�क �ने छ।   
 
के तपाईलंाई घरप�रवारका सद�ह�को कूल सङ्�ाभ�ा धेरै सु�े कोठाह� भएको एकाइको लािग अपा�ता वा 
िचिक�ा आव�क छ (उदाहरण: तपाई ंआफ्नो अपा�ता वा िचिक�ा आव�क समायोिजत गन�को लािग 2BR एकाइ 
आव�क पन� घरप�रवारको 1 सद� �नु�न्छ)?  कृपया लोटरीपिछ, "हो" िच� लगाउने घरप�रवारले अपा�ता उपचार गन� िचिक�क वा 
अ� िचिक�ा पेशेवरबाट हालको प्रमाणीकरण प्रदान गन� आव�क �ने छ र नोटमा घरप�रवारको सद�लाई अपा�ताका कारण अित�र� सु�े 
कोठा आव�क पछ�  भ�े कुरा उ�ेख गनु�पछ� । 
  �नु�न्छ     �नु�� 
 
यिद �नु�न्छ भने, कृपया अित�र� सु�े कोठाका लािग तपाईकंो आव�कतालाई उ�ृ� �पमा वण�न गन� अवस्था चयन 
गनु�होस्: 
िलभ-इन सहायक जो घरप�रवारको सद� �नु��     
िचिक�ा उपकरणका लािग भ�ारण 
  अ� कृपया वण�न गनु�होस्:     
 
 
 
कृपया तपाईलें आवेदन िदनुभएको सबै एकाइको साइजह� जाँच गनु�होस्।  तपाईलें आफ्नो सबैभ�ा ठूलो एकाइको 
आकारभ�ा धेरै सु�े कोठाह� भएका एकाइका लािग आवेदन िदनुभएको छ भने तपाई ंएक एकाइ आकारभ�ा धेरै 
आवेदन िदन स�ु�न्छ, तपाईलंाई प्रती�ा सूचीमा (वा तपाईलें आवेदन निदएको एकाइ आकारका लािग कुनै अ� प्रती�ा 
सूचीह�) थिपने छैन।  य�िप, कृपया तपाईंसँग लटरीपिछ कागजातीकरण ग�रनुपन� अित�र� सु�े कोठाको लािग अपा�ता वा िचिक�ा 
आव�कता न�ँदास� एक ���लाई एउटा सु�े कोठा आव�क पछ�  भ�े कुरा �ानमा राख्नुहोस्।  तपाईंले अित�र� सु�े कोठाका लािग 
िचिक�ा आव�कता पाउन दाबी गनु��न्छ तर यसलाई कागजात गन� स�ु�ँदैन भने, तपाईंलाई सबै प्रती�ा सूचीह�को तल रा�खने छ। 
उदाहरणको लािग: 2 ���को घरप�रवारले 1BR र 2BR दुवैका लािग आवेदन िदन सक्छन् तर अित�र� सु�े कोठाको लािग िचिक�ा आव�क 
न�ँदास� एक 3BR एकाइका लािग आवेदन िदन स�ैनन्।   
 
                       �ुिडयो                 1 सु�े कोठा                2 वटा सु�े कोठा             3 वटा सु� कोठा        

 

 
 SOMERVILLE प्राथिमकता जानकारी (तपाईलें "हो" वा "होइन" मा िच� लगाउनुपछ� ) 
 
तपाई ंहाल समरिव�ीमा ब�ु�न्छ वा पूण�-समय काम गनु��न्छ?        हो      होइन 
 
यिद हो भने, कृपया लटरीपिछ तपाईलंाई प्राथिमकता प्रा� गन�का लािग तलको अनु�ेदमा िव�ृत ग�रएको कागजात पेश गन� आव�क 
पन� छ भ�े कुरा �ानमा राख्नुहोस्।  यहाँ "हो" मा िच� लगाएका तर लटरीपिछ यो प्राथिमकता प्रमािणत गन� नस�े घरप�रवारह�लाई लटरीको 
मा�मबाट रा�खने सबै प्रती�ा सूचीह�को त�ो भागबाट रा�खने छ।   

तपाईं हाल Somerville मा ब�ु�न्छ भने, लटरीपिछ तपाईंलाई आफ्नो सबैभ�ा हालैको उपयोिगता िबलको प्रितिलिप वा वत�मान िलजको प्रितिलिप 
वा ब�क िववरणको प्रितिलिप वा आफ्नो सेल फोन िबलको प्रितिलिप वा आफ्नो मतदाताको दता� पेश गन� आव�क पन� छ।  कागजात हालैको �नुपछ�  
र Somerville मा आवेदकको नाम र ठेगाना समावेश ग�रनुपछ� । 
तपाईं हाल Somerville मा पूण� समय काम गनु��न्छ भने लटरीपिछ तपाईंलाई (A) तपाईं ह�ामा 32 घ�ा भ�ा धेरैस� रोजगार रहनुभएको 
Somerville को ठेगाना देखाउने आफ्नो सबैभ�ा हालको भु�ान िववरणह� पेश गन� आव�क पन� छ वा यी िववरणह�मा तपाईंको भु�ान 
िववरणह� देखापद�नन् भने तपाईंलाई (B) कामको ठेगाना उ�ेख गन� क�िनको लेटरहेडमा आफ्नो कम�चारीकोले ह�ा�र गरेको िववरण, 
कम�चारीको नाम र उ� काममा Somerville मा तपाईंले काम गन� प्रित ह�ा (औसतमा) को रकम पेश गन� आव�क पन� छ। 
 

 

घर �ािम� ("हो" वा "होइन" मा गोलो घेरा लगाउनुहोस्) 
 

यो आवेदनमा सूचीब� भएका कोही पिन हाल आफ्नै घरमा �नु�न्छ?      �नु�न्छ      �नु�� 
कृपया �ािम�मा रहेको वा स�ि�मा �िच रा�े वा काय�क्रम प्रमाणीकरणको कारोबार वा िधतोब�कमा आफ्नो नाम भएका 
आवेदकह� आय-प्रितब��त अपाट�मे�का लािग अयो� छन् भनी �ानमा राख्नुहोस्।  
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आ�ानी 
 
तपाईलें हालै प्रा� गनु� भएको वा तपाईसँंग ख� 8 मोबाइल वा MRVP भौचर वा प्रमाण पत्र छ?   

  छ     छैन  
लटरी एजे�ले आ�ानीको स्रोतको आधारमा भेदभाव गद�न।  भाडा भु�ान गन� �मता िनधा�रण गन� एकल उ�े�का लािग यो प्र� सोिधने छ। 
 
 
 

िन� आ�ानीस��ी तािलकालाई पूरा गन� िनद�शनह� 
कृपया िन� पृ�मा आ�ानीस��ी तािलका पूरा गनु�होस्। आय िनधा�रणको उ�े�का लािग, “घरप�रवार” भ�ाले िलजमा नाम 
देखा पन� सबै ���ह� साथै उनीह�लाई िलजमा समावेश नग�रए तापिन आफ्नो स्थायी प्राथिमक िनवासको �पमा आवास 
एकाइलाई ग्रहण गन� चाहने सबै ���ह�लाई जनाउँछ।  आवेदकले कानूनी �पमा िववािहत द��ीको घरप�रवार छुि�एर छु�ै 
ठेगानाह�मा ब�ै आइरहेको कुराको प्रमाणीकरण प्रदान नगदा�स� उनीह�लाई घरप�रवारको सद� मािनने छ भ�े कुरालाई 
�ानमा राख्नुहोस्।  प्रमाणीकरण स�� िव�ेद/अलग �ने उजुरी दायर ग�रएको (कानुनी कागजातले भागीदारह�का छु�ै 
ठेगानाह� देखाउँछ भने) देखाउने आदालतमा दायर गरेको कागजातको प्रितिलिप वा छु�ै िलजका प्रितिलिपह� र/वा छु�ै ठेगाना 
भएको उनीह�को नामको उपभो�ा िबलका प्रितिलिपह� (कुनै अदालतमा दायर ग�रएको जानकारी उपल� �ँदैन भने) वा 
उनीह� छुि�एका छन् र छु�ै ठेगानामा ब�ै आइरहेका छन् भनी पुि� गद�  प्र�ेक जीवनसाथीले िदनुभएको नोटरी ग�रएका बयानह� 
�नुपछ� । 
  सबै घरका सद�ह�को आ�ानीलाई 18 वष�भ�ा मुिनका घरायसी सद�ह� वा आिश्रतह� भएका (तर कृपया ती 
आिश्रतह�का लािग कागजात अझै पिन आपूित� ग�रएको �न आव�क �न्छ भनी �ानमा राख्नुहोस्) पूण�कालीन िव�ाथ�ह�को 
$480/वष�मा कुनै पिन आ�ानीका लािग रोजगारबाट आ�ानी छूटका साथ समावेश ग�रने छ। 
 
कृपया िन� कुराह�मा �ान िदनुहोस्: 

1. हालको �ाला, तलब, िट�ह� आिदबाट �ने कुल आ�ानी भनेको कुनै पिन कटौतीह� ग�रनुभ�ा अिघको पूण� रकम हो र हालको 
अनुमािनत वािष�क आ�ानी िनधा�रण गन� प्रयोग ग�रएको रकम हो। 

2. �-रोजगार आवेदकह�का लािग- प्रदान ग�रएको खाली ठाउँमा सम्झौता वा जािगरको नाम समावेश �न्छ।  तपाईंलाई ख� 2 मा 
पेश गन�का लािग आव�क पन� सबै अित�र� कागजातमा िनद� िशत ग�रने छ। 

3. “�ाज आ�ानी” भ�ाले अवकाश खाताह� वा “पे�न” वा “अवकाश”को लािग लाइनह�मा गएअनुसार 401K बाट िनकािलएका 
रकमह� बाहेक कुनै पिन स�ि�बाट तपाईंले प्रा� गनु�भएको कुनै पिन रकमलाई जनाउँछ। 
 
 
तपाईलें आ�ानीस��ी तािलकामा कुल आ�ानीको सबै स्रोतह� सूचीब� गनु�पछ� ।  कुनै ख� लागू नभएमा, 
काट्नुहोस् वा उपयु� छैन लेख्नुहोस्।  आ�ानी-प्रितब��त एकाइ सुरि�त गनु�पूव�, तपाईलंाई घरप�रवारका प्र�ेक 
सद�का लािग आ�ानीको प्र�ेक स्रोतका िव�ृत िववरणह� पेश गन� िनद�िशत ग�रने छ।  
 
लटरीपिछ, तपाईंलाई आ�ानीका सबै स्रोतह�का लािग छ वटा (6) सबैभ�ा हालैको िनर�र भु�ानी �ब र/वा आ�ानी 
िववरण, ब�क िववरण, W-2 िववरणह�को तीनवटा (3) िनर�र मिहना र घरप�रवारका प्र�ेक सद�का लािग सबैभ�ा 
हालैको संघीय आ�ानी कर िफता�ह� (सबै संल� र संसोधनह� सिहत) फाराममा समथ�क कागजात संल� गन�का लािग अनुरोध 
गन� छौ।ं 
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आ�ानीको स्रोत वािष�क/वािष�क कूल 
आ�ानी 

सबै घरका सद�ह�का लािग रोजगारबाट आ�ानी/�ालाह�: 
 

$ 

  

सबै घरका सद�ह�का लािग �यं-रोजगारबाट 
आ�ानी/�ालाह�: 
 

$ 
 
(�यम् रोजगारी आ�ानीका लािग मात्र नोट, 
आफ्नो घरप�रवारको खुद आ�ानी यहाँ 
राख्नुहोस्) 

  

वािष�क बाल सहायता प्रा� भएको:  $ 

वािष�क जीवन-िनवा�हका लािग प्रा� भएको: $ 

घरप�रवारका सबै सद�ह�का लािग वािष�क कुल सामािजक 
सुर�ा आ�ानी: $ 

सबै स्रोतह�बाट प्रा� ग�रएको वािष�क पे�न आ�ानी:  $ 

सबै अवकाश खाताह�बाट वािष�क �पमा िलइएको कुल 
िववरणह�: 

$ 
  

अक� 12 मिहनाको लािग कूल अपेि�त बेरोजगारी �ालाह� 
(नोट: FPUCलाई यस  काय�क्रमका लािग िग�ी नग�रएको �नाले 
FPUC (संघीय महामारी बेरोजगारी �ितपूित�) लाई िग�ी 
नगनु�होस्): 

$ 

अक� 12 मिहनाका लािग कूल अपेि�त कामदारको �ितपूित�: $ 

अक� 12 मिहनाका लािग कूल अपेि�त िव�ेद भु�ान: $ 
  

TAFDC/EAEDC $ 
  

पूण�कालीन िव�ाथ� आ�ानी 
(18 & सोभ�ा मािथका मातै्र) 

$ 

  

एक वष�को लािग प�रवार/साथीह� र पुनरावत� उपहारह�बाट 
कूल सामियक भु�ानीह�: 
(ज�ै प�रवारबाट भाडा सहायता) 

$ 

  

एक वष�मा सबै स�ि� खाताह�मा आिज�त ग�रएको �ाज: $ 

  

तपाईसँंग स�ि�को �ािम� अिधकार �न्छ र भाडा पाउनु�न्छ 
भने, तपाईकंो घर ज�ा ख�रद-िबक्री स�ि�ह�बाट वािष�क 
भाडाबाट �ने आ�ानीको कुल मात्रा: 
 

$ 

  

 
 

थप आयस��ी प्र�ह� अक� पृ�मा छन्! 
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अित�र� आयस��ी प्र�ह�: 
 
 

 यिद मािथको तािलकामा (ज�ै वष� समा��को बोनसह�,  
 
प्र�ािशत वृ��) बोनसस��ी आ�ानी प्रितिब��त �ँदैन भने यहाँ ठीक िच� लगाउनुहोस् र �सपिछ तलको बाकसमा 
आफ्नो अपेि�त बोनस आ�ानी प्रदान गनु�होस् (उदाहरण: “John Doe ले पात्रो वष�को अ�मा $1,000 र �सपिछ 
“$1,000” बोनस प्रा� गनु��ने छ) 
 

 
 

   
 
 
 
  मािथ िदइएका तािलकाह� र बाकसह�मा कुनै पिन अ� आ�ानी प्रितिब��त छैनन् भने यहाँ ठीक िच� लगाउनुहोस्।   
 
  
 

  
 
 
अब आ�ानी तािलका (पिछ�ो पृ�मा) र मािथको दुईवटा बाकसह�मा सबै आ�ानीको कूल 
िनकाल्नुहोस्।  तपाईंको घरको कूल वािष�क आ�ानी: 

 
 
 
 

                         
        

तपाईंले यो लटरीस��ी आवेदनको सु�वातमा देखाइएको आ�ानी सीमाह� िव�� मािथको बाकसमा 
आफ्नो घरको कूल वािष�क आ�ानी जाँच गनु�पछ� । 

बोनस आ�ानीको िववरणह�: 
 

अक� 12 मिहनामा अपेि�त बोनस आ�ानी:  
$ 

“अ�” आ�ानीका िववरणह� (ियनीह� मािथको कुनै पिन 
तािलकामा प्रितिब��त �नु�ँदैन): 
 

अक� 12 मिहनमा “अ�” स्रोतह�बाट कूल 
अपेि�त आ�ानी:  
 
$ 
 

$ 
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कृपया आफ्नो घरको स�ि�को जानकारी का साथ तलको तािलका भनु�होस्।  कुनै पिन घरप�रवारको सद�लाई यस आवेदन अगािड दुई 
वष�िभत्रमा स�ि�को पूरा र िन�� वत�मान नगद मू� भ�ा कम स�ि�को लािग आफ्नै स�ि�बाट वि�त ग�रएको छ भने, यसको प्रब� समयमा 

स�ि�को पूण� र िन�� नगद मू�लाई मािथको तािलकामा सूचीब� ग�रएको �नुपद�छ। 
 

गैर-अवकाश स�ि�ह� रकम 

सबै जाँच गन� खाताह�मा कूल रकम: $ 

सबै बचत गन� खाताह�मा कूल रकम: $ 

सबै भे�ो/पेपैल/नगद-एपका खाताह�मा कूल रकम: $ 

ट��ह� (तपाईलें प�ँच गन� स�े) मा कूल रकम: $ 

प्रमाणपत्रह�/CDs मा कूल रकम: $ 

वचतह�/ट� ेजरी ऋणपत्रमा कुल शु� $ 

पार��रक कोषमा कुल शु� $ 

पँुजी बजार खातामा कुल शु� $ 

हो� ग�रएको मु�ामा कुल शु� (नगद, िक्र�ोकरे�ी इ�ादी): $ 

 
के तपाई ंवा यस आवेदनमा भएका कोही ��� हाल स�ि�को 
मािलक �नु�न्छ वा तपाई ंवा यस प्रमाणपत्रमा भएका कोही ��� 
कुनै स�ि�को िबक्रीबाट पैसाको कुनै पिन रकम प्रा� गन� 
हकदार �नु�न्छ? (वत�मान वा आगामी अदालत सम्झौताको 
मा�मबाट)              हो      होइन 
 
यिद हो भने, कुल नेट इ��टी (मु�ा�न मु� माइनस िधतो वा 
ितन� बाँकी ऋणह�) लाई ब�मा दायाँ प�ी �ािम� ग�रएको 
सबै घर ज�ा ख�रद िबक्रीमा राख्नुहोस् र यो स�ि� आ�ानी 
प्रमाणीकरण �नु भ�ा अिघ िबक्री ग�रएको �नुपछ�  भ�े कुरा 
�ानमा राख्नुहोस्। 

 
 
 
$ 

गैर-अवकाश स�ि�ह�को कूल ज�ा $ 

नोट: यस लटरीमा “गैर-अवकाश स�ि�ह�को कूल ज�ा” यो�ताको लािग $250,000 भ�ा कम �नुपछ� । 
 

अवकाश स�ि�ह�  
कृपया �ानमा राख्नुहोस्, सरकारले पिहचान गरेको अवकाश 

खाताह�/उ�ादनह�मा भएका रकमह�लाई मात्र यहाँ ले�खएको 
�नुपछ� : तपाईंले आफ्नो अवकाशको लािग बचतह� वा लगानीको 
�पमा अक� प्रकारको स�ि� उपयोग गद�  �नु�न्छ भने, कृपया 
ितनीह�लाई मािथको “गैर-अवकाश स�ि�ह�” को ख�मा 

ले�खएको �नुपछ�  भनी �ानमा राख्नुहोस्। 

रकम 

401(K)s मा कूल रकम: $ 

IRAs मा कूल रकम: $ 

वािष�क भ�ाह�मा कूल रकम: $ 

अ� सबै कर-िवल��त अवकाश खाताह�मा कूल रकम: $ 

अवकाश स�ि�ह�को कूल ज�ा $ 

नोट: यस लटरीमा अवकाश स�ि�ह�का लािग कुनै स�ि�को सीमा छैन। 
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तपाईलें अब अक� पृ�लाई पढ्न, िमित 
सिहतको ह�ा�र गनु�पछ� । 

 



 12 

कृपया तपाईलें ह�ा�र गनु�भ�ा अगािड तल भएका प्र�ेक व�ुलाई �ानपूव�क पढ्नुहोस्। 
 

1. म यस�ारा यस आवेदनको प्र�ेक पृ�मा उपल� गराइएको जानकारी स� र सही छन् भनी पीडा र झुटो बयानको द� अ�ग�त घोषणा 
गद�छु। यस आवेदनमा कुनै पिन आ�ानीको श्रोत वा स�ि�ह�को खुलासा ग�रएको छैन वा यसमा उपल� गराइएको कुनै पिन जानकारी 
स� वा सही नभएमा, यस आवेदनलाई थप �ानाकष�णबाट तु��ै हटाउन सिकन्छ र मलाई अब उपरा� इकाइ आरि�त गन� अनुमित िदइने 
छैन भ�े कुरा म बुझ्दछु। 

2. मैले यो पृ� ह�ा�र गरेन र यसमा िमित लेखेन र नामको पिहलो अ�र लेखेर ह�ा�र गरेन भने यो आवेदन अपूरो �ने छ भनी म बुझ्दछु। 

3. ह�ा�र गन� ���ले यस आवेदनमा सूचीब� ग�रएका मािनस वा ितनीह�का घरप�रवारह�सँग िवकासमा िव�ीय �िच छैन र यस आवेदनमा सूचीब� 
ग�रएका मािनससँग यो स�ि� िनय�ण गन� वहनयो� आवास माग�िनद�शनह��ारा स���त प�मा �ानाकष�ण ग�रने छैन भनी प्रमािणत गद�छ। 

4. ह�ा�र गन� ���ले वहन यो� एकाइ ह�ा�र गन� ���को प्रमुख िनवास �ने छ भनी प्रमािणत गद�छ र ह�ा�र गन� ���ले वहन यो� एकाइमा 
ब�ा अ� स्थान वा ट� �मा घरको �ािम� गन� स�ैन। 

5. मािथको कुनै पिन जानकारी स� र सही नभएमा, यस वहन यो� हाउिजङ काय�क्रम माफ� त एकाइह� ग्रहण गन�का लािग िलज वा आवासस��ी 
सम्झौता र� गन� िवषय ब� सक्छ भनी म बुझ्दछु। 

6. यो प्रार��क आवेदन हो र प्रदान ग�रएको जानकारीले आवासको �ारे�ी िदँदैन भनी म बुझ्दछु।  

7. म बुझ्दछु िक यो िलजस��ी आवेदन होइन र यिद वहनयो� एकाइ भाडामा िदने प्रिक्रयामा अगािड बढ्नको लािग अवसर िदइएमा, मैले भाडामा िदने 
काया�लयमा िलज आवेदनलाई पूरा गन� आव�क पछ�  जहाँ मेरो िलज यो�तालाई के्रिडट �ोर, भाडावाल इितहास र अपरािधक पृ�भूिम परी�ण ज�ा 
अित�र� कारकह��ारा िनधा�रण ग�रने छ। 

8. यो आवेदन पेश गरेपिछ देखा पन� मेरो घरेलु आ�ानी वा स�ि�ह�मा भएका कुनै पिन सामग्री प�रवत�न वा घरायसी संरचनामा भएका प�रवत�नह�ले 
मलाई वहनयो� आवासको लािग अयो� ठहऱ् याउन सक्छ भनी म बुझ्दछु। 

9. सह-ह�ा�रकता� र उ�रदायीह�लाई अनुमित िदइएको छैन। 

10. यिद मेरो इमेल ठेगानालाई यस आवेदनमा प्रदान ग�रन्छ भने, मैले अ�था िल�खत अनुरोध नगदा�स� SEB हाउिजङ पो�ल मेलको स�ा मेल गरेर मसँग 
अनु�प �ने छ भनी म �ीकार गद�छु। मेरो स�क�  जानकारीमा भएको कुनै पिन प�रवत�नह�लाई िल�खत �पमा SEB हाउिजङलाई �रपोट� ग�रएको 
�नु पछ�  भनी म बुझ्दछु। 

11. िवकासका लािग सरकार वहन गन� यो� हाउिजङ काय�क्रम ज�ै माग�िनद�शनह� लागू गदा� र/वा आ�ानीको िहसाब गदा� SEB �ारा  
 
कुनै पिन पुि� ग�रएको तु्रिट बाहेक यो�ताको िनधा�रण SEB हाउिजङ�ारा माग�िनद�शनको आधारमा ग�रन्छ, िनण�य अ��म हो भनी म �ीकार गछु�  र म 
यो आवेदनसँग स���त कुनै पिन दावी(ह�) बाट हािनरिहत SEB हाउिजङ हो� गन� म सहमत छु। 

12. ह�ा�र गन� ���ले यस आवेदनमा प्रदान ग�रएको जानकारी प्रमािणत गन�का लािग िसटी अफ समरिव�ी, SEB हाउिजङ LLC र वुड पाट�नर वा 
उनीहह�काा िनयु��ह�लाई सहमित िदनु�न्छ।  ह�ा�र गन� ���ले तेस्रो-प� स�भ�ह�बाट आ�ानी र स�ि� िनधा�रण गन�का लािग आव�क 
पन� जानकारीको प्रकाशनको अिधकार प्रदान गनु�हन्छ। 

13. म बुझ्दछु िक यिद मैले आय-प्रितब��त एकाइह� ग्रहण गरेमा, मैले वािष�क �पमा आ�ानी र स�ि�को कागजात पेश गनु� पछ� । 

 

________________________________________________     ___________________ 
आवेदकको ह�ा�र           िमित 
 
________________________________________________     ___________________ 
आवेदकको ह�ा�र           िमित 
 
________________________________________________     ___________________ 
आवेदकको ह�ा�र           िमित 
 
सबै कागजातह�लाई कभरपृ�मा िनद�िशत ग�रएअनुसार संल� गनु�होस्।  प्र�ह�का लािगinfo@sebhousing.com वा (617) 782-
6900 x1 मा जानुहोस्। 
 
यो िवकासले जाित, रङ, राि�� य मूल, अपा�ता, उमेर, वंश, बालबािलका, पा�रवा�रक �स्थित, वंशाणुगत जानकारी, वैवािहक �स्थित, साव�जिनक 
सहायता िविध, धम�, िल�, यौन झुकाव, लैि�क पिहचान, सैिनक/सै� �स्थित वा कानून�ारा िनषेध ग�रएको कुनै अ� आधारसँग आधा�रत 
आवेदकह�को छनोटमा भेदभाव गद�न।

mailto:info@sebhousing.com
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	तपाईं समरविल्ली को शहरमा काम गर्नुहुन्छ वा तपाईंको परिवारको कुनै पनि सदस्यले
	सम्बन्धित पक्ष
	(  हुनुहुन्छ
	(  हुनुहुन्न
	उचित सुविधा
	(  चाहनुहुन्छ
	(  चाहनुहुन्न
	भाषा
	तपाईंले सञ्चार गर्नका लागि अङ्ग्रेजी बाहेक अन्य भाषा प्रयोग चाहनुहुन्छ भने, कृपया यहाँ सङ्केत गर्नुहोस्:
	घरपरिवार र एकाइको आकार/प्रकार
	तपाईंले घरपरिवारका प्रत्येक सदस्यका लागि माथिको तालिकामा घरपरिवारको प्रमुख व्यक्ति र विद्यार्थीको प्रश्न दुवैका लागि Y वा N मा गोलो लगाउनुपर्छ। कृपया उनीहरू पूर्णकालीन विद्यार्थी नभएका र हाल उनीहरूसँग बसेका र यो सम्पत्तिमा तपाईंसँग बस्ने सहित घरपरिवार...
	के तपाईंलाई असक्षम पहुँच योग्य एकाइ आवश्यक हुन्छ?     (  हुन्छ    (  हुँदैन
	के तपाईंलाई श्रवणशक्ति कमजोर भएको एकाइका सुविधाहरू आवश्यक पर्छ?  (  पर्छ    (  पर्दैन
	(चिकित्सा उपकरणका लागि भण्डारण
	तपाईं हाल समरविल्लीमा बस्नुहुन्छ वा पूर्ण-समय काम गर्नुहुन्छ?      (  हो    (  होइन
	घर स्वामित्व ("हो" वा "होइन" मा गोलो घेरा लगाउनुहोस्)
	कृपया स्वामित्वमा रहेको वा सम्पत्तिमा रुचि राख्ने वा कार्यक्रम प्रमाणीकरणको कारोबार वा धितोबन्धकमा आफ्नो नाम भएका आवेदकहरू आय-प्रतिबन्धित अपार्टमेन्टका लागि अयोग्य छन् भनी ध्यानमा राख्नुहोस्।
	तपाईंले हालै प्राप्त गर्नु भएको वा तपाईंसँग खण्ड 8 मोबाइल वा MRVP भौचर वा प्रमाण पत्र छ?
	(  छ   (  छैन
	लटरी एजेन्टले आम्दानीको स्रोतको आधारमा भेदभाव गर्दैन।  भाडा भुक्तान गर्ने क्षमता निर्धारण गर्ने एकल उद्देश्यका लागि यो प्रश्न सोधिने छ।
	( यदि माथिको तालिकामा (जस्तै वर्ष समाप्तिको बोनसहरू,  प्रत्याशित वृद्धि) बोनससम्बन्धी आम्दानी प्रतिबिम्बित हुँदैन भने यहाँ ठीक चिह्न लगाउनुहोस् र त्यसपछि तलको बाकसमा आफ्नो अपेक्षित बोनस आम्दानी प्रदान गर्नुहोस् (उदाहरण: “John Doe ले पात्रो वर्षको अन्...
	(  माथि दिइएका तालिकाहरू र बाकसहरूमा कुनै पनि अन्य आम्दानी प्रतिबिम्बित छैनन् भने यहाँ ठीक चिह्न लगाउनुहोस्।
	तपाईंले अब अर्को पृष्ठलाई पढ्न, मिति सहितको हस्ताक्षर गर्नुपर्छ।

