
म�म आ�ानी भएका घरप�रवारह�लाई एसेम्�ी रोमा ब�का लािग 
छुट-प्रा� भाडाको अवसर! 

 

 
 

Alta Revolution 
290 Revolution Drive, Somerville 

 

अब यो�  घरप�रवारह�सँग छुटमा एसेम्�ी रोमा ब�का लािग रोमा�क अवसर छ*। 
 

$1,852 दे�ख $2,978 स�को एउटा (1) �ुिडयो एकाइ** 
$1,804 दे�ख $2,930 सम�को तेह्र (13) 1-BR एकाइह�** 
1,983 दे�ख $3,601 स�का एकाइह�बाट दुई (2) 2-BR** 

 

*तुलना�क एकाइह�का लािग एसेम्�ीमा बजार दरह� $2,965 (Studio), $3,445 (1BR), $4,335 (2BR) मा सु� 
�न्छ, �सकारण  यसले एकाइ र घरायसी आ�ानीमा िनभ�र रहेर $1,000/मिहनादे�ख  $2,200/मिहनास�को छुट 
प्रितिनिध�  गछ� । घरप�रवारह� समावेशी एकाइमा ब�नका लािग यो�  �ने आ�ानी यो�  �नुपछ� । यी एकाइह�का 
लािग यो�  घरप�रवारह�ले 80% AMI (�ेत्र म�  आ�ानी) भ�ा मािथ  तर 110% AMI भ�ा तल बनाउँछन्। कृपया 
स�भ�का लािग तलका अिधकतम र �ूनतम यो�ता माग�िनद�शनह� हेनु�होस्। 
**यी एकाइह�का लािग भाडाह� यो� भाडावालको कुल मािसक आ�ानी को 30% मा आधा�रत भएकोले ितनीह� 
देखाइएका मात्राको दायरामा �न्छ।  
 

�ूनतम र अिधकतम घरप�रवार आ�ानीका सीमाह�: 
1 ��� $78,301-$107,954; 2 जना ��� $89,501-$123,376; 3 जना ��� $100,701-$138,798; 

4 जना ��� $111,851-$154,220; 5 जना ��� $120,801-$166,557; 6 जना ��� $129,751-$178,895 
 

 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 मा साँझको 6 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�ताह� 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�ता भएका ���ह�ले िसटी अफ समरिव�ीको काय�क्रम तथा 
िक्रयाकलापह� प�ँच गन� वा बैठकह�मा उप�स्थत �नका लािग नगरको �ा� तथा मानव सेवाको सहर प्रितिनिध िनद�शक, 

Nancy Bacci,लाई 617-625-6600 x2250 वा nbacci@somervillema.govमा स�क�  गनु�पद�छ। 
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