
       

सूचना �ाकेट  
Alta Revolution, Assembly Row 

290 Revolution Drive, Somerville 
(भाडास��ी अपाट�मे�ह�) 

 
यो �ाकेटमा Somerville को समावेशी �ेत्रको अ�ादेशमाफ� त Alta Revolution मा प्र�ाव ग�रएका आय-प्रितब��त भाडास��ी 
अपाट�मे�ह�का लािग आवेदन प्रिक्रयाबारे िवशेष जानकारी पद�छन्। रणनीितक योजना तथा सामुदाियक िवकास काया�लय (OSPCD) को 
हाउिजङ िडिभजन र Alta Revolution ले तपाईंलाई यो सूचना पढ्न र आवेदन पेश गन� आम��त गद�छ। कृपया यो समग्र प्रिक्रयाको 
अविधभर उपयोगी माग�दश�क �ने भएकाले तपाईलंाई भाडामा अपाट�मे� निदँदास� यस �ाकेटमा पख�नुहोस्।  पिहलो अपाट�मे�ह� 
िडसे�र 2022 मा अिधभोगका लािग तयार �ने छन्। 

आवेदनह� से�े�र 12th, 2022 मा िदउँसोको 2:00 बजेस� पेश ग�रएको �नुपछ�  (पो�माक�  नग�रएको)।  
 

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  
Needham, MA 02494     Harold Cohen Way 
नोट: SEB हाउिजङ  हाल   पु�ष-मिहला: िबहानको 10 बजेदे�ख साँझ 6 बजेस�, शिनवार  
सव�साधारणलाई ब� छ तर साइटमा SEB ड� पब� छ! िबहानको 10 बजेदे�ख बेलुका 5 बजेस� 
आइतवार: िदउँसोको 12 बजेदे�ख बेलुका 5 बजेस� 

नोट: Alta Revolution ड� प बाकसम  मा खसािलएका 
आवेददनह� अ��म िमितस� समी�ा ग�रने छैन 

वा        
 

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

आय-प्रितब��त एकाइस��ी जानकारीका लािग (617) 782-6900 मा कल गनु�होस्।  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 माफर् त अगस्ट 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. 

TTY का लािग 711 डायल गनु�होस्। SEB हाउिजङ, LLC �ारा िसज�ना ग�रएको जानकारी �ाकेट 

                  

https://form.jotform.com/220343974431150
https://youtu.be/rECJ4MRxDVQ
https://youtu.be/6G3_BFRcrz4
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सामा� िववरण तथा भाडाह� 
 

Alta Revolution भनेको Somerville को स�ेलन के�मा रहेको 290 Revolution ड� ाइभमा अव�स्थत 329 एकाइ भाडास��ी अपाट�मे� 
कम्�े� हो।  �ेत्र म�क आ�ानी (AMI) को 50% वा सोभ�ा कम आ�ानी भएका घरप�रवारह�लाई यीम�े 25 वटा अपाट�मे�ह� 
भाडामा िदइने छ, AMI को 50% र 80% बीच आ�ानी भएका घरप�रवारह�लाई 25 वटा िविभ� अपाट�मे�ह� भाडामा िदइने छ र AMI 
को 80% र 110% बीच आ�ानी भएका घरप�रवारह�लाई 16 वटा िविभ� अपाट�मे�ह� भाडामा िदइने छ।  प्रती�ा सूचीह� िन� पृ�ह�मा 
िव�ृत ग�रएनुसार अ�ोबर 12, 2022 मा आयोिजत लोटरी�ारा स्थापना ग�रने छ।  िनवासीह�सँग �ेनलेस ��ल Samsung उपकरण, 
�ाट्�ज �ाउनटरटपह�, आधुिनक समापन �ाकेज, इन-युिनट वाशर र ड� ायर र स�ि�स��ी सुिवधाह� �ने छन्। �ास्थता के�, लाउन्ज, 
गेम कोठा, रचना�क �ुिडयो, पोखरी, �ा र िग्रिलङ �ेशनह� भएको खुला एयर टेरेस। सबै एकाइह� घरपालुवा जनावर अनुकूल र 100% 
धुम्रपान- रिहत �न्छन्।  

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* 

 
 

भाडावालह� भाडाको पूरा रकम प्र�ेक मिहना भु�ान गन�का लािग िज�ेवार �न्छन्।  सबै भाडावालह� आफ्ना सबै �ाँस, 
िवद्युत, पानी र ढल भु�ान गन�का लािग िज�ेवार छन्।  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�)।  50% र 80% AMI एकाइह�का लािग भाडाह� वािष�क �पमा 
HUD घर काय�क्रम�ारा सेट ग�रन्छ र वािष�क आधारमा प�रवत�न �न्छ।   
 
*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।   
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Alta Revolution ले जाती, रङ, राि�� य मूल, धम�, अपा�ता, उमेर, वंश, बालबािलका, पा�रवा�रक �स्थित, वंशाणुगतस��ी जानकारी, वैवािहक 
अवस्था, साव�जिनक सहायता िविध, धम�, िल�, यौन उ�ीडन, लैि�क पिहचान, सैिनक/सै� �स्थित वा कानून�ारा िनषेध ग�रएको कुनै अ� 
आधारका आधारमा आवेदकह�को छनोट गदा� भेदभाव गद�नन्। 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। 
 

प्र�: िनयु� ग�रएका अपाट�मे�ह� कित समयका लािग यस काय�क्रमको िह�ा रहने छ? 
जवाफ: आवासमा स्थाना�रणपिछ, भाडावालह�ले वािष�क �पमा आय प्रमािणत गनु� �ने छ र घरप�रवारको कूल वािष�क आ�ानी आफ्नो 

घरप�रवारको आकारका लािग �ितबेलाको लागूयो� आ�ानीको सीमा 140% भ�ा बढी नभएस� उनीह�को आ�ानी-प्रितब��त 
एकाइका लािग यो� मािनन्छ (थप िववरणह�का लािग वािष�क यो�ता र भाडा समी�ा हेनु�होस्)। घरेलु आ�ानी सीमाह� HUD �ारा 
वािष�क �पमा अ�ाविधक ग�रन्छ। 50% र 80% AMI एकाइह�का लािग, HUD HOME को भाडामा वृ�� वा उपयोिगता भ�ा कम 
भयो भने, भाडामा वृ�� �ने छ। कृपया प्रार��क भाडाह� 2021 HUD HOME भाडाह�मा आधा�रत �न्छन् भ�े कुराबारे सचेत 
रहनुहोस्। हरेक वष� समरको अविधमा HUD �ारा भाडाह� अ�ाविधक �न्छ र पुन: प्रमाणीकरण तथा िलज नवीकरण समयको 
आधारमा 2022 वा 2023 HUD HOME भाडा रकम पूवा�नुमािनत पुन: प्रमाणीकरणमा प्रयोग गन� स�ु�न्छ। 
 

प्र�: 50% र 80% तथा 110% AMI एकाइबीचको िभ�ता के हो? 
जवाफ: एकाइ िफिनशह� भवनका सबै एकाइह�को लािग बजार-दर एकाइह� ज�ै �न्।  िभ�ता भनेकोआ�ानीको यो�ता मानद� मात्र 

हो। 50% मा सेट ग�रएका AMI इकाइह�मा �ूनतम र अिधकतम आय सीमाह� �न्छन् र प�रणाम ��प, भाडा दरह� कम 
�न्छन्।  80% मा सेट ग�रएको AMI एकाइह�मा उ� �ूनतम र अिधकतम आ�ानी सीमाह� र य�ै �न्छन्, उनीह�को भाडा दर 
बढी छ।  110% AMI एकाइह�मा प्रमाणीकरणको समयमा एकाइ प्रयोग गरेर वा एकाइको लािग आवेदन िदएर घरप�रवारको 
प्र�ािवत आ�ानीको आधारमा िनधा�रण ग�रएका भाडाह� �न्छन्।  110% AMI एकाइह� प्रयोग गन� घरप�रवारह�को 
घरप�रवारको आकारको आधारमा 80% र 110% AMI बीचमा आ�ानीह� �नुपछ� । 

 

प्र�: क�ा एकाइह�मा भाडामा समावेश ग�रएको पािक� ङ गन� ठाउँह� �न्छन् र मैले भाडामा िलएको 
एकाइमा पािक� ङ गन� ठाउँ नभएमा के गन�? 

 जवाफ: सबै 3BR र ADA अपाट�मे�ह�मा पािक� ङ स्थान आव�क �ने घरप�रवारह�का लिग वहनीय भाडामा एउटा पािक� ङ स्थान समावेश 
ग�रने छ।  �हाँ अित�र� 30 वटा पािक� ङ स्थान छ जुन पािक� ङ स्थानका लािग कागजातीकरण ग�रएको आव�कताको आधारमा 
2BR (6 वटा स्थान), 1BR (20 वटा स्थान) र �ुिडयो (4 वटा स्थान) एकाइह�का भाडावालह�लाई पिहला आउनेले पिहला पाउने 
आधारमा िनिद�� ग�रने छ।   कागजातीकरण ग�रएको आव�कताको अथ� भाडावालले कमनवे� अफ �ासाचुसेट्समा कार बीमाकृत 
गनु�भएको छ र िन� म�े एक छ: 13 वष�भ�ा कम उमेरको क�ीमा 1 जना आिश्रत ��� �नु�न्छ वा 65 वष�भ�ा बढी उमेरको 
क�ीमा 1 जना आिश्रत ��� �नु�न्छ वा सवारी साधनमा प�ँच आव�क �ने िचिक�ा अवस्था छ वा सवारी साधन (अथा�त् उ�र 
सवारी चालक) मा प�ँच �नप�ात िसधै प्रासि�क �ने रोजगारी छ वा बस, सबवे, रेल, फेरीसिहत साव�जिनक ट� ा�न्जट �ेशनको 1/3-
माइल अध��ासिभत्र अव�स्थत नभएको रोजगारीको स्थान छ। पािक� ङ स्थान समावेश नभएका एकाइ चयन गनु�भएका भाडावालह� वा 
दोस्रो स्थान भाडामा िलन चाहेका भाडावालका लािग, पािक� ङ स्थानह� $112.50/मिहनाको दरले भाडामा िदनका लािग उपल� छन्।   

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 एकाइह� 
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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यो�ताका आव�कताह� 
 

 

प्र�: Alta Revolution मा 50% र 80% र 110% अपाट�मे�ह�का लािग आवेदन िदन को यो� 
�नु�न्छ? 

 

जवाफ: 50% वा 80% वा 110% एकाइको लािग यो� ठह�रन, घरप�रवारह�ले िन� मानद� पूरा गनु� पद�छ: 
1. यस ख�मा (र अिघ�ो पृ�का तािलकाह�मा) हाइलाइट ग�रए ज�ै �ारािमटरह�मा यो� ठह�रन 
उहाँह�सँग आ�ानी वा स�ि�ह� �नुपछ� ।   
2. घरप�रवारह�मा क�ीमा एक ���का लािग एउटा सु�े कोठा �नुपछ� *।  (उदाहरणका लािग, एउटा ���को 
घरप�रवारले 2BR एकाइका लािग आवेदन िदन स�ु��।) 
3. घरप�रवारह�सँग कूल स�ि�ह�मा $75,000 भ�ा धेरै �न स�ैन (अवकाश, कलेज र �ा� बचत खाता 
स�ि� सीमाप्रित गणना �ँदैन; य�िप, अवकाश खाताह�बाट आज�न ग�रएको �ाज आ�ानीका �पमा गणना 
�न्छ)।   
4. घरप�रवारह�ले काय�क्रम प्रमाणीकरणमा घरह�को �ािम� िलन स�ैनन् (�सैले घरप�रवारका सद�ले 
हालैमा घरह�को �ािम� वा कामका द�ावेज वा घर ऋणमा िलएमा, यसलाई आ�ानी प्रमाणीकरण र स्थाना�र 
�नुपूव� िबक्री ग�रनु पद�छ)।   
5. एकसाथ आवेदन िदने अस���त र अिववािहत घरप�रवार सद�ह�ले उहाँह� हाल काय�क्रम प्रमाणीकरणको 
समयमा सँगसँगै ब�ु�न्छ भनी प्रमाणीकरण प्रदान गनु� पन� �न्छ।  सँगै ब�े इितहास नभएका अिववािहत संल� 
घरप�रवारह� यो� �ँदैनन्। 
6. घरप�रवारका सबै प्रमुख ���ह� पूण�कालीन िव�ाथ� (PhDह� सिहत) �न स�ैनन्।  घरप�रवारको प्रमुख 
��� भएको पूण�कालीन िव�ाथ� पूण�कालीन िव�ाथ� नभएको र हाल Alta Revolution मा ब�े कोही 
���ह�सिहत घरप�रवारको सह-प्रमुख ��� भएमा मात्र यो� �नु�न्छ।    
 
*घरप�रवारका सद�ह�भ�ा धेरै सु�े कोठाह� भएका एकाइह�का लािग कागजातीकरण भएका िचिक�ा 
आव�कताह� भएका घरप�रवारह� उ� एकाइह�का लािग यो� �न सक्छन्। आव�कताको प्रमाणीकरण 
आ�ानी प्रमाणीकरणको समयमा प्र�ुत गनु�पद�छ। 
 
प�रयोजनामा हाल Somerville को िनवासी भएका प�रवाह� र Somerville मा पूण�कालीन समयको लािग काम गन� 
घरप�रवारह�लाई एकाइह�का लािग छनोट गन� िदइने छ (“पूण�कालीन समय” लाई क��मा पिन ह�ाको 32 
घ�ाको मा�मानको �पमा प�रभािषत ग�रन्छ, पृ� 10 मा स्थानीय प्राथिमकता)।  साथै, केही एकाइह� अस�ता-
प�ँचयो� �ने छन्।  सबै घरप�रवारह�ले अपा�ता-प�ँचयो� एकाइह�का लािग आवेदन िदन स�ु�न्छ तर 
प�ँचयो� एकाइको कागजातीकरण ग�रएको आव�कता भएको घरप�रवारले मु� प्राथिमकता पाउनु �ने छ।  
अपा�ता-प�ँचयो� एकाइको आव�कता अनुसार प्राथिमकताबारे प्र�ह�का लािग, कृपया “अपा�ता-प�ँचयो� 
एकाइस��ी जनाकारी” हेनु�होस्। 

 
 

प्र�: आ�ानी यो�ताका आव�कताह� के-के �न्? 
 

जवाफ: पृ� 3 मा भएको अिधकतम आ�ानी तािलका र पृ� 3 मा भएको �ूनतम आ�ानी तािलकाले Alta Revolution मा 
आ�ानी प्रितब��त सबै एकाइह�का साथै प्र�ेक एकाइको प्रकार र घरप�रवारको आकारका लािग 
आ�ानी यो�ताका आव�कताह�को िव�ेषणलाई देखाउँछ। 50% AMI वा सोभ�ा कम आ�ानी भएका 
घरप�रवारह�का लािग उपल� भएका अपाट�मे�ह�का लािग, घरप�रवारह�सँग भाडा र उपयोिगताह�को खच� 
बेहोन�का लािग पया�� आ�ानी छ भनी सुिनि�त गन�का लािग �ूनतम आ�ानी स्थापना ग�रएको छ। आ�ानी 
अनुपातको आव�क दर 40% (अथा�त् आवेदकको मािसक आ�ानी मािसक दरभ�ा लगभग 2.5 गुणा बिढ �नुपछ� ) 
हो। �ूनतम आ�ानी आव�कताह� मोबाइल हाउिजङ अनुदान (ज�ै ख� 8, MRVP, VASH आिद) भएका 
आवेदकह�का लािग छुट �न्छ। कृपया थप िववरणह�का लािग चरणब� प्रिक्रयामा “िलिजङ काया�लयको समी�ा” 
हेनु�होस्। ख� 8 को भौचर भएको घरप�रवार आफ्नो भौचरको मू�बारे अ�� �नु�न्छ भने, उनीह�ले 
आफ्नो जारी गन� हाउिजङ अिधकारीलाई स�क�  गनु�पछ� । 
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प्र�: म आवेदन िदनका लािग Somerville को शहरको िनवासी �नुपछ� ? 
 

जवाफ: पद�न। मािथ उ���खत आ�ानीका माग�दश�नह� पूरा गन� सबै प�रवाह�ले आ�ानी-प्रितब��त अपाट�मे�का लािग आवेदन 
िदन स�ु�न्छ।  प्राथिमकताका आव�कताह� पूरा गन� र हालको प्रमाणीकरण प्रदान गन� आवेदकह�लाई प्रती�ा 
सूचीह�मा उनीह�को उ� स्थान भएको कारण 50% र 80% र 110% AMI अपाट�मे�ह� भाडामा िदनका लािग अवसर 
िदइने छ।  प्राथिमकताह�का बारेमा थप जानकारीका लािग, कृपया पृ� 10 मा जानुहोस्। 

 

प्र�: के मैले दुवै 50% र 80% र 110% AMI अपाट�मे�का लािग आवेदन िदन सक्छु? 
 

जवाफ: होइन, घरप�रवारह� 50% AMI एकाइ वा 80% AMI एकाइ वा 110% AMI एकाइका लािग मात्र यो� �न स�ु�न्छ।  
घरप�रवारको आ�ानी 50% AMI भ�ा कम छ भने, उहाँह�सँग �ूनतम आ�ानीको मापद� पूरा गन�का लािग भौचर वा 
अनुदान वा आ�ानीमा भएको घाटा पूरा गन� पया�� स�ि� भएता पिन उहाँह� 80% AMI एकाइका लािग यो� �नु�ँदैन।  
घरप�रवारको आ�ानी 50% र 80% AMI बीच भएमा, उनीह� 80% AMI का लािग मात्र यो� छन्।   

 
 

प्र�: घरप�रवारको आ�ानी कसरी िनधा�रण ग�रन्छ? 
 

जवाफ: घरप�रवारको आ�ानी भनेको उनीह�को हालको आ�ानी र स�ि�ह�मा आधा�रत रहेर आगामी 12 मिहनामा 
(आवेदनको िमितदे�ख सु� गन� र 12 मिहनामा प्रोजे� गन�) घरप�रवारको सबै घरका सद�ले प्रा� गनु�भएको ज�ा 
अनुमािनत रकमको कूल रकम हो।  स�व भएस� आ�ानीको सही अनुमान प्रदान गन� प्रयासमा, लटरी एजे�ले भावी 
आ�ानी अनुमानह�का लािग आधार प्रदान गन� ऐितहािसक आ�ानीको डाटा पिन समी�ा गनु� �ने छ।  तपाईंले आगामी 12 
मिहना (अनुमािनत वृ�ह� वा बोनसह� लगायत) मा प्र� गनु��न्छ भनी पूवा�नुमान गनु�भएको कुनै पिन पैसालाई आ�ानीको 
�पमा गणना ग�रने छ र पिछ�ो 3 मिहनामा प्रा� गनु�भएको पैसाह�लाई भावी आ�ानी प्रोजे� गन�को लिग िव�ेषण ग�रने 
छ।  यसमा सामािजक सुर�ा, संभरण, बाल सहायता, ओभरटाइम भु�ान, बोनसह�, बेरोजगारी, िव�ेद भु�ान, आंिशक 
समयको रोजगारी, प�रप� बो�ह�, अदालती �वस्थापनमा प्रा� गनु� पन� पैसाह� र बै� खाताह� र अ� स�ि�ह�मा 
भएको वा�िवक वा आरोिपत �ाज र लाभांशह� पद�छन् तर यितमा मात्र सीिमत �ँदैन।  आ�ानीका सबै स्रोतह� 18 
वष�भ�ा कम उमेरका घरप�रवारका सद�ह�का लािग र आिश्रत तथा आफ्नो िव�ालयबाट पूण�कालीन िव�ाथ� �स्थितको 
प्रमाणीकरण उपल� गराउने पूण�कालीन िव�ाथ�ह�का लािग $480/वष� भ�ा बढी कुनै पिन आ�ानी रोजगारबाट कमाएको 
आ�ानीको अपवादका साथमा गणना ग�रन्छ (तर यो पा�रवा�रक आ�ािनको गणनाबाट छुट प्रा� गरेतापिन ��ा सबै 
आ�ानी अझै पिन कागजातीकरण गनु� पद�छ भ�े कुरा �ानमा राख्नुहोस्)।   

 

सबै आवेदकह�ले अ�था सहायता गन� काजातह� प्रमाणीत न�ँदास� गत 12 मिहनाभर प्रा� ग�रएको कुनै पिन पैसाह� 
प्रा� गन� जारी राख्नु �ने छ भनी मािनने छ।  गत वष�भरमा प्रा� ग�रएको कुन पैसालाई उनीह�को िग�ी ग�रएको 
आ�ानीको �पमा गणना गनु� पछ�  वा पद�न भनी िनधा�रण गन� कुरा घरप�रवारको हातमा �ँदैन।  �सकारण, सबै पैसाह�लाई 
आवेदनमा सूचीव� गनु� पद�छ र घरप�रवारको यो�ता िनधा�रण गन� काय�मा �ने यी पैसाह�को समावेशन आ�ानी-प्रितब��त 
हाउिजङ िनद� िशकाह�मा आधा�रत रहने छ। साथै, आवेदकले घरप�रवार छुि�एर छु�ै ठेगानाह�मा ब�ै आइरहेको कुराको 
प्रमाणीकरण प्रदान नगदा�स� कानूनी �पमा िववािहत द�तीह�लाई घरप�रवारको सद� मािनेने 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� । 
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      स�ि�का सीमाह� 
 
घरप�रवारका सबै सद�को ज�ा स�ि� $75,000 भ�ा बढी न�न सक्छ र यसमा अवकाश खाताका साथै कलेज 
तथा �ा� बचत योजनाह� समावेश �ँदैनन्।   

 

आ�ानी प्रमाणीकरणको भागको �पमा स�ि�ह� 
 
स�ि�ह��ारा िनिम�त आ�ानीलाई आ�ानी सीमातफ�  गणना ग�रन्छ।  स�ि�ह� ज�ा $5,000 वा सोभ�ा बढी भएमा, 
स�ि�ह�बाट कमाइएको उ�तम वा�िवक आ�ानी वा सबै स�ि�को 0.06% आ�ानीमा अिभयोग लागेमा, आयको 
�पमा गणना ग�रने छ।  अ�था, $5,000 अ�ग�तका स�ि�ह�का लािग, आज�न ग�रएको वा�िवक आ�ानी मात्र गणना 
ग�रन्छ। घरप�रवारका स�ि�ह�लाई आवेदनको समयमा गणना ग�रन्छ। स�ि�ह�मा नगद, बचतमा रहेको रकम र चालू 
खाता, िडिजटल मुद्रा, नगद एपह� (भे�ो, FPayPal, Cash App आिद), �कको नेटको नगद मू�, बो�ह� र पँुजी 
लगानीह� पन� सक्छन् र यितमा मात्र सीिमत �ँदैनन्।  स�ि� सीमातफ�  अवकाश खाताह�लाई गणना नग�रँदा, 70% पूण� 
खातामा काय�क्रम गणना ग�रने र उ� रकमबाट 0.06% आ�ानीमा अिभयोग ला�े भएकाले अवकाश खाताको पूण� मानलाई 
�रपोट� ग�रनुपछ� ।   
  
उदाहरणः   घरप�रवारसँग बचत खातामा $10,000 छ जसले 1% आज�न गछ�  र अवकाश खातामा $100,000 छ जुन सिक्रय 
�पमा प्रयोग ग�रने छैन।  काय�क्रमले अवकाश खाता ($70,000) को 70% मात्र गणना गन�छ। 
  
स�ि�को सीमामा उनीह�को ज�ा स�ि�: $10,000 (अवकाश खाताह�लाई खाता सीमातफ�  गणना ग�रँदैन) 
अिभयोग लगाइएको आ�ानीमा उनीह�को ज�ा आ�ानी: $10,000 + $70,000 = $80,000 
स�ि�ह�बाट वा�िवक आ�ानी:                 $100 +      $0         =  $100 (A)                           
0.06% मा अिभयोग लगाइएको आ�ानी:                    0.06% of $80,000 = $48.00 (B) 
  
उ� घरप�रवारका लािग, काय�क्रममा स�ि�ह�बाट वा�िवक आ�ानी वा स�ि�ह�बाट अिभयोग लगाइएको 
आ�ानीभ�ा धेरै ला�े भएकाले अ� सबै आ�ानीका स्रोतह�बाट उनीह�ले प्रा� गन� आ�ानीमा $100 थिपने छ 
 
प्र�: मैले मेरो 401K वा अवकाश कोषबाट पैसा िफता� गन� नसकेमा, मैले मेरा स�ि�ह�को 

सूची बनाउँदा यसलाई समावेश गनु�पछ� ? 
 

जवाफ: पछ� ।  कृपया अवकाश खाताह�लाई $75,000 स�ि� सीमातफ�  गणना ग�रँदैन भ�े कुरालाई �ानमा राख्नुहोस् 
य�िप तपाईंले अझै पिन आ�ानी प्रमाणीकरणको भागको �पमा आवेदनमा तपाईंका हालका सबै अवकाश 
कोषह�को पूण� मू� समावेश गनु�पछ� ।  आ�ानी प्रमाणीकरणमा सबै स�ि�ह�बाट आज�न ग�रएको �ाज 
आ�ानी पद�छ।  यो तपाईंको हालको अवकाश खाताको ज�ा मू�बाट 30% कटौती ग�रएको कारणले भएको हो र 
बाँकी 70% लाई हालको नगद मू� मािनन्छ, जसलाई �सपिछ हालको पासबुकको 0.06% को दरले गुणान ग�रन्छ। 
प�रणाम रकमलाई आ�ानी यो�ताका उ�े�ह�का लािग उ� रकमबाट अिभयोग लगाइएको �ाज आ�ानीको 
�पमा गणना ग�रने छ। 

 

प्र�: म मेरो आफ्नै आ�ानी वा के्रिडट इितहासमा आधा�रत िलजका यो� �न नसकेमा, म मेरो 
िलजमा सह-ह�ा�रकता� �न सक्छु? 

 
जवाफ: स�ु��। अपाट�मे�मा ब�े मािनसह�ले मात्र िलज ह�ा�र गन� सक्छन्।  आवेदन िदने घरप�रवारह� आफैले 

आ�ानीस��ी यो�ताह� पूरा गनु�पछ� ।  घरप�रवारभ�ा बािहरको कोही ��� भाडा भु�ान गन�मा म�त गन� 
गइरहनुभएको छ भने, भु�ान गनु�पन� रकमलाई काय�क्रम आवेदनमा आ�ानीको तािलकामा ''सामियक 
भु�ानीह�'' को �पमा सूचीब� ग�रनुपछ� ।  यी भु�ानीह�लाई आवेदन िदने घरप�रवारको आ�ानीको �पमा 
गणना ग�रने छ।   
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प्र�: के पूण�कालीन िव�ाथ�ले 50% वा 80% वा 110% AMI एकाइको लािग आवेदन िदन 
सक्छन्? 

 
जवाफ: घरप�रवारका सबै प्रमुख ���ह� पूण�कालीन िव�ाथ�ह� �न र लटरीका लािग यो� �न स�ैनन्।  �सैले 

घरप�रवारको एक ��� पूण�कालीन िव�ाथ� �नु�न्छ भने उनीह� अयो� �न्छन्।  दुई ���को घरप�रवारमा दुई 
जना पूण�कालीन िव�ाथ�ह� भएमा, उनीह� अयो� �न्छन्।  घरप�रवारको मु� ��� भएको पूण�कालीन िव�ाथ� 
पूण�कालीन िव�ाथ� नभएको कोही ���को घरप�रवारको सह-प्रमुख ��� �नु�न्छ भने उहाँ आय-प्रितब��त 
एकाइका लािग मात्र यो� �नु�न्छ।  आंिशक समयका िव�ाथ�ह�मा कुनै प्रितब�ह� �ँदैनन्।  पूण�कालीन 
िव�ाथ�को �स्थितमा PhDs पद�छ र िव�ालयको रिज�� ारको काया�लय�ारा प�रभािषत ग�रन्छ।  घरप�रवारको प्रमुख 
भ�ाले एकाइ प्रयोग गन� अक� ���को करह�मा आिश्रतको �पमा सूचीब� नभएको कुनै पिन 18 वष�भ�ा बिढ 
उमेरको िनवासीलाई बुिझन्छ। प्रमाणीकरण आवेदनसँग िव�ाथ� �स्थितको प्रमाणीकरण पेश गनु�पछ� । 

 
प्र�: मैले हाल घर �ािम�मा िलएको भए तापिन, के मैले 50% वा 80% वा 110% AMI 

एकाइका लािग आवेदन िदन सक्छु? 
 

जवाफ: हाल घरको �ािम� प्रा� गन� आवेदकह� लटरीको लािग आवेदन िदन यो� छन् तर काय�क्रम प्रमाणीकरणको 
समयमा घरप�रवारको कुनै पिन सद�ले घरको �ािम� प्रा� गन� वा कारोबार वा िधतोब�कमा आफ्नो नाम रा� 
पाउँदैनन्।  यिद घर काय�क्रम प्रमाणीकरणमा िबक्री ग�रएको छैन भने (वा यिद घर स�� िव�ेद/िव�ेद सम्झौताको 
भाग हो र स�� िव�ेदलाई समापन ग�रएको छैन भने), घरप�रवार अयो� �ने छन् र आ�ानी-प्रितब��त 
अपाट�मे� िलज गन� स�म �ने छैनन्।    
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घरप�रवार आकारको आव�कता 
 

 
प्र�: घरप�रवारको आकार उपयु�को कसरी िनधा�रण ग�रएको �न्छ? 
जवाफ:  काय�क्रमलाई एउटा ���को लािग प्रित शयन क�को आव�क पछ� । 
 
 उदाहरणका लािग, 1-���को घरप�रवार 2BR वा 3BR एकाइह�का लािग यो� �ँदैनन्।  तथा 2 ���को 

घरप�रवारले 3BR एकाइको उपयु� �न स�ैन। कागजातीकरण ग�रएको आव�कता भएमा िनि�त यो� 
घरप�रवारह�ले आफ्नो घरप�रवारको आकार ना�े एकाइका लािग उिचत आवासको अनुरोध गन� स�ु�न्छ।  

 
"घरप�रवार" िलजमा देखा परेको सबै ���को नाम र सबै ���ले हाउिजङ यूिनट आफ्नो प्राथिमक िनवासको 
�पमा ओगट्ने िवचार �ने छ।  आवेदकले घरप�रवारह� छुि�एर छु�ै ठेगानाह�मा बिसरहेका छन् भनी 
प्रमाणीकरण उपल� नगराउँदास� कानूनी �पमा िववािहत द�तीह�लाई घरप�रवारको भाग मािनने छ भ�े 
कुरा �ा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� । 
घरप�रवारको प्रमुखसँग अदालत�ारा कागजातीकरण ग�रएको भौितक संर�ण वा एक वष�मा 180 िदनको लािग 
अिभभावक� भएमा मात्र, नाबालकह�/आिश्रतह�लाई घरप�रवारको भाग मािनने छ।   
 

प्र�: के घरप�रवारको सद�ले हालैमा गभ�वती भएको नज��एको ब�ालाई हाम्रो 
घरप�रवारको आकारतफ�  आ�ानीको यो�ता प्रयोजनह�को गणना गछ� न्? 

जवाफ: लटरी (अ�ोबर 10th मा आयोिजत) को समयमा नज��एको ब�ा आफ्नो तै्रमािसकमा भएमा मात्र, घरप�रवारले 
उनीह�लाई घरप�रवारको सद� (�सैले ब�ाको ज� �ने िमित िडसे�र 26th, 2022 मा वा सोभ�ा अिघ �नुपछ� ) 
को �पमा िग�ी गन� सक्छन्।  घरप�रवारह�ले लटरीको आवेदनको साथमा गभा�वस्थाको प्रमाण पेश गन� आव�क 
�ँदैन तर लटरी पिछ प्रमाणीकरण आवेदनको साथमा गभा�वस्थाको प्रमाण र सत� पेश गनु�पन� छ। 

 
प्र�: यिद म हालैमा स�� िव�ेद/िवभाजनबाट गुिज्ररहेको छु वा िव�ेद/िवभाजन �न योजना 

बनाइरहेको छु भने, के मैले अझै पिन आवेदन िदन सक्छु? 
जवाफ: गैर-घरमािलकह�का लािग, कानूनी �पमा िववािहत द�तीह�लाई घरप�रवारको भाग मािनने छ, आवेदकले 

घरिपरवार 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�को छु�ै ठेगानाह� देखाउँछ भने) देखाउने आदालतमा दायर गरेको 
कागजातको प्रितिलिप, छु�ै िलजका प्रितिलिपह�, छु�ै ठेगाना भएको उनीह�को नामको उपभो�ा िबलका 
प्रितिलिपह� वा उनीह� छुि�एका छन् र छु�ै ठेगानामा ब�ै आइरहेका छन् भनी पुि� गद�  प्र�ेक जीवनसाथीले 
िदनुभएको नोटरी ग�रएका बयानह� �नुपछ� ।    लटरी अनुसार स्थापना ग�रएका प्रती�ा सूचीह�मा एकदमै उ� 
स्थानमा भएका घरप�रवारह�लाई िदइएको प्रमाणीकरण आवेदनमा घरप�रवारह�ले प्रदान गनु� पन� कागजातका 
बारेमा थप िववरणह� �ने छन्।  तपाईंले स�� िव�ेद गन� बारेमा िवचार मात्र गन� सु� गनु�भएको छ र कुनै कानूनी 
कदम चािलएको छैन र तपाईं छु�ै ठेगानाह�मा ब�ु�� भने, तपाईंले घरप�रवारको एकल प्रमुख ���को �पमा 
आवेदन िदन स�ु�� र तपाईंको आवेदनलाई तपाईंको हालको जीवनसाथी तपाईंसँग आ�ानी-प्रितब��त 
अपाट�मे�मा सनु� �ने छ वा छैन भ�े कुरा अनुसार समी�ा ग�रने छ।  स�� िव�ेदको अवस्थाबाट 
गुिज्ररहनुभएका घरमािलकह�का लािग,घर िबक्री भएको �नुपछ�  र तपाईं सन�भ�ा अगािड स�� िव�ेदको 
अ��म िनण�य िलइएको �नुपद�छ (तपाईं द�ावेजबाट िन�नुपन� �न्छ)।   
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प्राथिमकताको जानकारी 
 

 

प्र�: 50% र 80% र 110% AMI एकाइह�लाई कसरी प्राथिमताह� िदइन्छ? 
 

जवाफ: यो िवकासलाई अनुमित िदएको समावेशी �ेत्रको अ�ादेशले Somerville मा बसोबास गन� वा Somerville मा 
पूण�कालीन �पमा काम गन� प�रवाह�का लािग प्राथिमकता स्थापना गरेको छ (िववरणह�का लािग तल हेनु�होस्)। 
यी मापद� पूरा नगन� घरप�रवारह�ले अझै पिन आवेदन िदन सक्छन् र ितनीह� प्राथिमकता िदइएका 
घरप�रवारह�भ�ा कम प्रती�ा सूचीमा रहने छन्। पृ� 13 मा रहेको प्रती�ा सूचीह�ले यी प्रथिमकताह� कसरी 
िदइन्छ भनी देखाउँछ।    

 

प्र�: यी प्राथिमकता कुनै पिन परपवारको लािग यो� छैन भने क गनु��न्छ? 
 

जवाफ: प्राथ�मकता न�दइएका यो� घरप�रवारह�प्राथिमकता िदइएका ���ह�को पछािड गैर-प्राथिमकता लटरी 
पुलमा रा�खने छ र उनीह� अझै पिन आवेदन िदएका एकाइका आकारह�का लािग लटरीमा प्रवेश गन� छन्। 
उनीह�लाई प्रथिमकताह�का लािग यो� ठह�रएका घरप�रवारह�को पछािड भएका ती एकाइह�का लािग 
प्रती�ा सूचीह�मा पदह� दइने छ (ती िववरणह�का लािग पृ� 13 मा भएका प्रती�ा सूचीह� हेनु�होस्)। 

 

प्र�: मैले Somerville लाई मेरो लटरी आवेदनसँगै प्राथिमक कागजात उपल� गराउनुपछ� ? 
 

जवाफ: पद�न, तपाईंले उपल� गराउनु पद�न।  तर उनीह� Somerville मा लाइभ/पूण�-समय काममा �न्छन् भनी आफ्नो 
लटरी आवेदनमा िच� लगाउने घरप�रवारह�लाई आ�ानी प्रमाणीकरणको समयमा प्रमाणीकरण गन� कागजात पेश 
गन� आव�क पन� छैन (केही अवस्थाह�मा, आ�ानी प्रमाणीकरणअिघ यो प्राथिमकताको सहायक कागजात पेश 
गन� आव�क पन� सक्छ) भ�े कुरा �ानमा राख्नुहोस्।  Somerville मा लाइभ/पूण�-समयमा काम गन� तर 
आव�क भएको ख�मा आव�क कागजात पेश नगन� घरप�रवारह�लाई सबै प्रती�ा सूचीबाट हटाइने 
छ।   

 

तपाईं हाल Somerville मा ब�ु�न्छ र Somerville प्राथिमकताका लािग आवेदन िदनु�न्छ भने, लटरीपिछ 
तपाईंलाई आफ्नो सबैभ�ा हालैको उपयोिगता िबलको प्रितिलिप वा हालको िलजको प्रितिलिप वा ब�क िववरणको 
प्रितिलिप वा तपाईंको सेल फोनको िबलको प्रितिलिप वा तपाईंको मतदाता दता� पेश गन� आव�क �ने छ।  कागजात 
हालैको �नुपछ�  र Somerville मा आवेदकको नाम र ठेगाना समावेश ग�रनुपछ� ।  तपाईं हाल Somerville मा पूण� 
समय काम गनु��न्छ र Somerville प्राथिमकताको लािग आवेदन िदनु�न्छ भने, लटरीपिछ तपाईंले (A) तपाईं 
ह�ाको 32 घ�ाभ�ा बढी समय भौितक �पमा रोजगारमा ला�ुभएको Somerville को ठेगाना देखाउने तपाईंको 
एकदमै हालको भु�ान िववरणह� पेश गन� आव�क �ने छ वा तपाईंको भु�ान िववरणले ती िववरणह� 
देखाउँदैन भने, तपाईंले (B) कामको ठेगाना, कम�चारीको नाम र Somerville मा तपाईंले काम गन� प्रित ह�ा 
समयको मात्रा उ�ेख गन� क�नीको लेटरहेडमा तपाईंको रोजगारदाता�ारा हा�ा�र ग�रएको कथन पेश गन� 
आव�क पन� छ। उपल� गराइएको कथनले Somerville को ठेगाना समावेश गछ�  र काम ग�रएको औसत समय 
प्रमािणत गछ�  भने, सामा�तया Somerville मा काम गन� तर कोिभड-19 को कारणले हाल टाढाबाटै काम 
ग�ररहनुभएको घरप�रवारको सद� प्राथिमकताका लािग यो� �न स�ु�न्छ। Somerville काय� प्राथिमकताह� 
Somerville मा रोजगारीको लािग प्रमाणीकरणको �पमा सह-काम गन� स्थानह� प्रदान गन� घरप�रवारह�का 
लािग उपल� न�न स�छ। घरप�रवारह� ज�े Somerville मा सामा�तया काय� गछ� न् तर कोिभड-19 का 
कारण टाढाबाट काम गन� भएर काय� प्राथिमकताको लािग यो�ता �न सक्छन्। 
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चरणब� प्रिक्रया र समयरेखा 
  

 
प्र�: Alta Revolution मा 50% र 80% र 110% AMI अपा�मे�ह�का लािग आवेदन, चयन र 

स्थाना�रण प्रिक्रया भनेको के हो?  
 
जवाफ: प्रिक्रया तीन-चरणको प्रिक्रया हो।  िन� पृ�ह�ले हरेक चरणमा उ�ृ� िववरणमा वण�न गद�छ। 
 

पिहलो चरण भनेको अ��म िमितस� लटरी आवेदन पूरा गरेर पेश गनु�पछ�  र 50% वा 80% वा 110% AMI 
एकाइका लािग यो�ता प�ा लगाउने र प्रती�ा सूिचमा रहेका ���ह�लाई पद िदनु हो। 
 
दोस्रो चरण भनेको SEB हाउिजङसँग समावेशी हाउिजङ काय�क्रमको प्रमाणीकरण ("काय�क्रम प्रमाणीकरण") पूरा 
गनु� हो। 
 
तेस्रो चरण भनेको िलिजङ काया�लयसँग भाडास��ी आवेदन पूरा गनु�, एकाइ आरि�त गनु� र िलजमा ह�ा�र गनु� 
हो।  उहाँह�लाई िलज प्रदान न�ँदास� आवेदकह�ले आफ्नो घरधनी वा स�ि�को मािलकलाई सूचना 
उपल� गराउन �ँदैन। 
 

 
चरण 1a: हाउिजङ काय�क्रमको लािग आवेदन   

से�े�र 12, 2022 बाट 

चरण 1b:  लटरी 

अ�ोबर 11th, 2022 

चरण 1c: प्रती�ा सूची र लटरीका नितजाह� 

लोटरीको रातमा स्थािपत 

चरण 2: काय�क्रम प्रमाणीकरण 
 
िनम�णा आएको 5 पात्रो िदनिभत्र, आवेदकह�ले SEB हाउिजङलाई ससबै आव�क आ�ानी, स�ि� र कर 
कागजात पेश गनु�पछ�  
 
चरण 3: भाडामा िदने काया�लय तथा एकाइ चयन�ारा परी�ण गन� 

 
 प्रिक्रया पत्रको जारी गरेको 5पात्रो िदनिभत्र 

 

कृपया मािथको �परेखाको हरेक चरणमा थप िववरणह�का लािग 
िन� पृ�ह� हेनु�होस्। 
 
 
 

 
 



 

 12 

 

 

चरणब� प्रिक्रया र समयरेखा 
 

 

चरण 1a: लटरी आवेदन 
लटरी आवेदन उपल� भएको िमितबाट 30 िदन िभत्र लटरी आवेदनको अविध �ने छ (जुन पिहलो सत्रको िमित �ने छ)।  
आवेदकले लटरी आवेदक पूरा गनु�पछ�  र एकाइमा बसोबास गन� प्र�ेक ��� समावेश �नेछन्।  सहायक आ�ानी र 
स�ि�को कागजात (र Somerville प्राथिमकता, लागूयो� भएमा ) लटरी आवेदन आव�क पद�न तर पिछ आव�क पन�छ।  
लटरी आवेदन से�े�र 12, 2022 स� प्रा� ग�रएको �नुपछ� ।  सामग्रीह� मेल ग�रएको छ भने, ितनीह�लाई अ��म 
िमितभ�ा एक ह�ा अगािड पठाइएको �नुपछ�  िकनकी अ��म िमितपिछ प्रा� गरेको आवेदनह�लाई लटरीको लािग �ीकार 
ग�रने छैन।  कृपया लटरी आवेदनको स्थानको ड� प अफका लािग र मेल गन� ठेगानाका लािग आवरण पृ� हेनु�होस्। कृपया 
कोिभडको प्रोटोकलह�का कारण SEB हाउिजङ काया�लयह� साव�जिनक �पमा खुला छैनन् तर उनीह�को साइटको ड� प 
ब� 24 सै घ�ा खुला �न्छ नोट गनु�होस् (कागजात लटरी आवेदनको आवरण पृ�मा नोट ग�रएअनुसार)। SEB हाउिजङले 
लटरी आवेदन प्रा� ग�रसकेपिछ, उनीह�ले लटरीका लािग प्रार��क अनुपालन िनधा�रण गन�छन्।  घरप�रवारह� हाउिजङ 
अनुदानह� िबना �ूनतम आ�ानी सीमाह� भ�ा तल झछ�  र घरप�रवारह�म� पेश आवेदनह�मा उनीह�ले लटरी िभत्र 
अिधकतम �ीकाय� आ�ानी सीमाह� भ�ा मािथ भएको स�ेत प्रवेश �ँदैन।  लटरी िभत्र प्रवेशले अ��म आ�ानी 
प्रमाणीकरण �ीकृितको �ारे�ी गद�न (िन� चरणह� हेनु�होस्)।  लटरी आवेदन प्रा� ग�रसकेपिछ र लटरीका लािग 
SEB हाउिजङले घरप�रवारको यो�ता िनधा�रण गछ� न्, आवेदकले आवेदन न�र प्रा� गन�छन् पूण� �पमा अड�र िडजाइन गन� 
उनीह�ले आवेदन प्रा� गरेका िथए।  आवेदन न�रको उ�े� भनेको आवेदन न�रह� लटरीबाट िनका�ा सबै 
घरप�रवाह�का नामह� अ�ात रा�े हो। 
 

 
चरण 1b: लटरी 

लटरी अ�ोबर 11th, 2022 मा आयोजना ग�रने छ।  घरप�रवारह� यो� ठह�रनका लािग लटरीमा उप�स्थत �न पद�न।  सबै 
प�रणामह� लटरीको 7 पात्रो िदन िभत्रमा प्र�ेक आवेदन िदने घरप�रवारलाई पठाइनेछ।  
 
लटरी हरेक एकाइ प्रकारका लािग प्रती�ा सूिचमा रहेका हरेक आवेदकको पद िनधा�रण गन�को लािग आयोिजत ग�रन्छ।  �हाँ 
अिधमान प्राथिमकताको आधारमा प्र�ेक प्रती�ा सूचीको ब� िचत्रकला िन� एकाइका लािग �ने छ: (पिहलो प्राथिमकता) हाल 
Somerville मा ब�े वा पूरा समय काम गन� घरप�रवारह�, (दोस्रो प्राथिमकता) अ� सबै घरप�रवारह�। 
 
अपा�ता भएका घरप�रवारह� (अपा�ता-प�ँचयो� एकाइका सुिवधाह� आव�क पन� घरप�रवारह�) लाई DA एकाइका 
लािग प्राथिमकता िदइने छ।  अपा�ता-प�ँचयो� एकाइह�का लािग प्राथिमकताह�का प्राथिमकता भनेको (1 

प्राथिमकता) Somerville मा हाल बसोबास गन� वा पूण� समय काम गन� अपा�ता-प�ँचयो� एकाइका सुिवधाह�को 
आव�कता भएका िपवारह�, (2 प्राथिमकता) अपा�ता-प�ँचयो� एकाइका सुिवधाह�को आव�कता भएका 
घरप�रवारह� हो। 
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चरण 1c: प्रती�ा सूची र लटरीका नितजाह� 
 

प्रती�ा सूचीह� िन�ानुसार छु�ै िचत्रकलाह��ारा स्थापना ग�रने छ: 
प्रती�ा सूचीह� 

 

तीन �ुिडयो भएका 50% AMI अपाट�मे�ह�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 50% AMI �ुिडयो एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

बाह्र 1BR 50% AMI अपाट�मे�ह�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 50% AMI 1BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

छ 2BR 50% AMI अपाट�मे�ह�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 50% AMI 2BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

एक 3BR 50% AMI अपाट�मे�ह�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 50% AMI 3BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

चार �ुिडयो भएका 80% AMI अपाट�मे�ह�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 80% AMI �ुिडयो एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

प� 1BR 80% AMI अपाट�मे�ह�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 80% AMI 1BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

चार 2BR 80% AMI अपाट�मे�ह�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 80% AMI 2BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

एक 3BR 80% AMI अपाट�मे�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 80% AMI 3BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

एउटा �ुिडयो भएका 110% AMI अपाट�मे�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 110% AMI �ुिडयो एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

बाह्र 1BR 110% AMI अपाट�मे�ह�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 110% AMI 1BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

एक 2BR 80% AMI अपाट�मे�ह�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: 110% AMI 2BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

अपा�ता-प�ँचयो� (DA) तथा श्रवणश�� कमजोर भएको (HI) प्रती�ा सूचीह�* 
एउटा अपा�ता-प�ँचयो� 1BR 50% AMI अपाट�मे�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: एकाइका िवशेष सुिवधाह� आव�क भएका हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: एकाइका िवशेष सुिवधाह� आव�क भएका 50% AMI 1BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

एउटा श्रवणश�� कमजोर भएको 1BR 50% AMI अपाट�मे�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: एकाइका िवशेष सुिवधाह� आव�क भएका हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: एकाइका िवशेष सुिवधाह� आव�क भएका 50% AMI 1BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 

एउटा अपा�ता-प�ँचयो� 1BR 110% AMI अपाट�मे�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: एकाइका िवशेष सुिवधाह� आव�क भएका हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: एकाइका िवशेष सुिवधाह� आव�क भएका 110% AMI 1BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 

 

एउटा अपा�ता-प�ँयो� 2BR 80% AMI अपाट�मे�का लािग प्रती�ा सूची 
दोस्रो ड� िवङ: एकाइका िवशेष सुिवधाह� आव�क भएका हाल Somerville मा पूण� समय ब�े वा काम गन� घरप�रवारह� 
तेस्रो ड� िवङ: एकाइका िवशेष सुिवधाह� आव�क भएका 80% AMI 2BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
 
एउटा अपा�ता-प�ँचयो� 3BR 50% AMI अपाट�मे�का लािग प्रती�ा सूची 
पिहलो ड� िवङ: एकाइका िवशेष सुिवधाह� आव�क भएका हाल Somerville मा ब�े वा पूण� समय काम गन� घरप�रवारह� 
दोस्रो ड� िवङ: एकाइका िवशेष सुिवधाह� आव�क भएका 50% AMI 3BR एकाइह�का लािग यो� भएका अ� सबै घरप�रवारह� 
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चरण 2: काय�क्रम प्रमाणीकरण  
 

लटरीपिछ, SEB हाउिजङले प्र�ेक प्रती�ा सूचीमा भएका धेरै घरप�रवारह�लाई उपल� एकाइ काय�क्रम प्रमाणीकरण पूरा 
गन� आम�ण गन�का लािग स�क�  गन� छ (पिहलो अनुरोध)।  काय�क्रम प्रमाणीकरणमा सबै आ�ानी, स�ि� तथा कर कागजात 
उ�ेख ग�रने छ जुन पूण� काय�क्रम प्रमाणीकरणका लािग आवेद�ारा समावेश ग�रएको �नुपछ� ।  सबै घरप�रवारह�लाई 
काय�क्रम प्रमाणीकरण पूरा गन� प्रमाणीकरण आवेदन पूरा गरेको सूचनाको िमितदे�ख 5 पात्रो िदनस� र यसलाई सबै आव�क 
कागजात सिहत SEB हाउिजङमा पेश गन� आम�ण ग�रन्छ।  SEB हाउिजङले यी कागजातह� सिम�ा गरेर र घरप�रवारको 
आ�ानी र स�ि� यो� छन् भनी िव�ास गरेपिछ, SEB हाउिजङले आवेदकलाई प्रिक्रया पत्र जारी गन�छ र आवेदकले अक� 
चरणका लािग प्रिक्रया गनु� �नेछ (भाडामा िदने काय�लय सिहत भाडा आवेदन पूरा गनु�होस्)!  िसटीको हाउिजङ िवभागले यो 
सूचनामा प्रितिलिप बनाउनुने छ र SEB हाउिजङले िसटीको हाउिजङ िवभागलाई सबै सहायक कागजात सिहत प्रमाणीकरण 
आवेदन पिन पठाउने छ।  SEB हाउिजङले काय�क्रम प्रमाणीकरण भ�ा पिहला प्रथिमकता/पूवा�िधकार प्रमाणीकरण कागजात 
उपल� गराउन घरप�रवारह�लाई आव�क पन� जित धेरै घरप�रवारह� �ित धेरै एकाइ उपल� गराउन 4x भ�ा मािथ 
स�क�  गन� सक्छ भनी याद राख्नुहोस्। 
 
काय�क्रम प्रमाणीकरणको प्रार��क पेश गदा� सबै आव�क सहायक कागजातह� पेश गन� असफल �ने 
घरप�रवारह�लाई अपूण� सूचना (पिहलो अपूण� सूचना) पठाइने छ जसले उ� िवन्दुस� प्रा� ग�रएको जानकारीमा 
आधा�रत रहेर, छुटेका सबै कागजातलाई उ�ेख गन� छ।  घरप�रवारसँग सबै कागजात पेश गन� पिहलो अपूण� सूचना 
दे�ख 5 पात्रो िदनह� �नेछन्।  कुनै पिन आव�क कागजात अझै पिन छुटेमा, SEB हाउिजङले घरप�रवारलाई दोस्रो 
अपूण� सूचना पठाउने छ।  घरप�रवारसँग सबै कागजात पेश गन� सूचना दे�ख थप 5 पात्रो िदन �ने छन्।  कुनै पिन 
आव�क कागजात अझै पिन छुटेमा, SEB हाउिजङले घरप�रवारलाई तेस्रो अपूण� सूचना पठाउने छ। घरप�रवारले 
तेस्रो र अ��म अपूण� सूचना पिछ पिन अनुरोध ग�रएको कागजात उपल� गराउन अस�म भएमा, SEB हाउिजङले 
घरप�रवारलाई अयो�ताको पत्र जारी गन�छ र सिम�ा र प्रमाणीकरण प्रिक्रयाह� िनल��त ग�रने छ र घरप�रवारको 
सबै प्रती�ा सूिच जफत ग�रने छ।  यसका साथै, घरप�रवारह� प्रिक्रयाको कुनै पिन चरणमा अिधक-आ�ानी वा अिधक-
स�ि�ह� वा अयो� भएको फेला परेमा सबै प्रित�ा सूचीका �स्थितह� पिन जफत ग�रने छ।  
 
घरप�रवारह�ले यो चरणमा उहाँह�को प्रमाणीकरणको स��मा SEB हाउिजङ �ारा ग�रएको कुनै पिन िनण�यमा अिपल गन� 
चाहानु�न्छ भने उहाँह�ले SEB हाउिजङ�ारा अयो�ता िनधा�रण पठाएको िमितको 7 पात्रो िदन िभत्र SEB हाउिजङमा 
िल�खत अिपल पेश गनु� पछ� ।  यो अ��म िमितस� प्रा� �न्छ, पो�माक�  अ��म िमितमा होइन।  उहाँह�को िल�खत 
अिपलमा, संक� अपील ग�रएको बारेमा के का बारेमा भनी घरप�रवारले िवशेष सत�ह� पिहचान गनु�पछ�  ( उदाहरणका लािग 
लामो समय दे�ख प्रा� नभएको आ�ानीको स्रोत वा िहसाबमा बनाइएको मा�ताह�) सबै दावीह� सा�िभ�क कागजात�ारा 
समथ�न गरेको �नुपछ� ।  िनधा�रणले के अपील गरेको छ भ�े बारे िवशेष सत�ह� पिहचान गन� वा अपील स��ी स���त 
कागजात प्रा� गन�का लािग घरप�रवारलाई थप समय आव�क पछ�  भने, घरप�रवारले अित�र� समयका लािग राम्रो कारण 
पिहचान गनु�पछ�  र अझै पिन अयो�ता िनधा�रणको रिसद प्रा� गरेको एक ह�ािभत्र िल�खत अपीलको अनुरोध पेश गन� 
अिभप्रायस��ी सूचना पठाउनुपछ� ।   
 
आ�ानीको कारणले �ने अ�ीकृत सूचनाह�मा हाउिजङ िडिभजन समावेश र िन�िल�खत समावेश भएका अिपलह�मा 
सहायता उपल� गराउन स�े संसाधनह� समावेश �ने छन्: 
Cambridge/Somerville कानूनी सेवाह�: 60 Gore Street, Suite 203, Cambridge, MA (617) 603-2700 

 
Somerville शहरको हाउिजङ स्थािय� काया�लय (OHS), Director Ellen Shachter 
50 Evergreen Ave., पिहलो तला, Somerville, MA 02145 / 617-625-6600 Ext. 2580 
 
Somerville सामुदाियक काय� िनकाय: 66-70 Union Sq., Suite 104, Somerville, MA 02143 
617-623-7370 / info@caasomerville.org / https://www.caasomerville.org/hap-application 

 

https://www.caasomerville.org/hap-application
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चरण 3: भाडामा िदने (िलिजङ) काया�लय समी�ा  
 

SEB हाउिजङले अगािड बढ्ने पत्र जारी ग�रसकेपिछ, घरको सम�ाह�सँग भाडामा िदने काया�लयका साथ एकाइ चयन 
प्राथिमकता काय�पाना र भास��ी आवेदन पूरा गन�का लािग 5 पात्रो िदन �ने छ।  यिद भाडामा िदने काया�लयले उ� समयमा 
कोिभड-19 का प्रोटोकलह� पालना गद�छ र कोिभड-19 सँग स���त प्रितब�ह�का कारणले गदा� ���गत भ्रमणह�को 
अनुमित िदँदैन भने, भाडामा िदने काया�लयले Face-time, Zoom को प्रयोग गरेर वा स�ि� वेबसाइटको मा�मबाट भचु�अल 
भ्रमणस��ी जानकारी र बैठकह� प्रदान गरेर भचु�अल भ्रमणह� स�ालन गन� छ।  
 
भाडास��ी आवेदनह� पूरा ग�रसकेपिछ उहाँह�लाई भाडामा िदने काया�लय�ारा अगािड बढाइने छ।  य�िप, भाडामा िदने 
काया�लयले प्रती�ा सूचीमा रहेका घरप�रवारह�को �स्थितको आधारमा उहाँह�का लािग उपल� �ने उ� प्राथिमकताको 
इकाइसँग उहाँह�लाई मेल गराउनुअिघ प्रती�ा सूची पूरा गनु�भ�ा अगािड उहाँह�ले घरप�रवारह�का सबै िवचारािधन 
आवेदनह�का लािग प्रती�ा गनु�पछ� ।  उ� िमलाने काय� पूरा भएपिछ, भाडामा िदने काया�लयले घरप�रवारलाई सूिचत गन� छ र 
घरप�रवारसँग भाडामा िदने काया�लयसँग आफ्नो एकाइ आरि�त गन�का लािग 5 पात्रो िदन �ने छ।  एकाइलाई आरि�त ग�रँदा, 
िलजलाई काया��यन ग�रनुपन� िमित स्थापना ग�रने छ (र िलजह� एकाइ आर�णको 30 िदन िभत्र सामा�तया काया��यन 
ग�रन्छ)। िदइएको अ��म िमित िभत्र भाडास��ी आवेदन र/वा इकाइ चयन प्राथिमकता काय�पाना वा इकाइ आर�णलाई पूरा 
गन�का लािग िनम�णको प्रितिक्रया जनाउनमा असफल भएका घरप�रवारह�लाई अयो�ताका सूचनाह� जारी ग�रने छ 
(घरप�रवारह�लाई मािथ उ���खत अनुसार प्रिक्रयामा रहेको पिहलेको चरणह�मा अ�ीकार ग�रँदा �ने समान)। 
 
भाडास��ी आवेदन समी�ा बजार-दर अपाट�मे�ह�का लािग आवेदकह�ले पूरा गनु�पन� एक समान समी�ा �ने छ, जहाँ 
रोजगार इितहास, के्रिडट �ोर/�रपोट�ह�, पूव� िलज इितहास, आपरािधक पृ�भूिम परी�ण र पया�� आ�ानी ज�ा 
कारकह�लाई मह� िदइन्छ। कृपया के्रिडट इितहासको कमीको कारणले आवेदकह�लाई एकल �पमा अ�ीकार ग�रने छ 
भ�े कुरा �ानमा राख्नुहोस्। घरप�रवारह�सँग यो चरणमा भाडाको परी�ण पार गन� बारे िच�ाह� छन् र के्रिडट अ�ह�, 
भाडाको इितहास, ज�ाधनी स�भ�, CORI, िन�ासनह� आिदबारे प्र�ह� छन् भने, कृपया Wood Residential लाई 617-
741-3700 मा वा   live@altarevolution.com मा िसधै स�क�  गनु�होस्।  कृपया एकाइमा ब�े मािनसले मात्र िलजलाई 
ह�ा�र गन� स�े भएकाले सह-ह�ा�रकता� वा उ�रदायीह�लाई अनुमित िदँदैन भनी �ानमा राख्नुहोस्।  भाडामा िदने 
काया�लयले उहाँह� आफ्नो भाडास��ी आवेदनमा आधा�रत िलजका लािग यो� �नु�� भनी मानेमा वा घरप�रवार एकाइ 
आर�ण वा िलज ह�ा�र गन�का लािग भावीको समयसीमा पूरा गन�का लािग असफल भएमा वा घरप�रवाले उहाँह� अब 
उपरा� अपाट�मे� भाडामा िदनको लािग इ�ुक �नु�ँदैन भनी भाडामा िदने काया�लयलाई सूिचत गरेमा घरप�रवारह�लाई 
प्रती�ा सूचीह�बाट हटाइन्छ।  प्रती�ा सूचीको �ूनतम �स्थितह�मा भएका घरप�रवारह�ले मािथ उ���खत चरणह�लाई 
सु� गन�का लािग अवसर िदइनुअिघ उहाँह�भ�ा उ� �स्थितमा भएका घरप�रवारह�को िन�ासनका लािग प्रती�ा गनु�पछ� ।   
�ूनतम �स्थितह�मा भएका घरप�रवारह�लाई उहाँह�का लािग अपोइ�मे� उपल� �न गइरहेको छ भने उहाँह�को 
आगामी अपोइ�मे�को क��मा 5-िदने सूचना िदइने छ।   
 
भाडास��ी आवेदनलाई अ�ीकृत ग�रएको घरप�रवारले अ�ीकारको लािग Greystar उ�ेख गन� िवशेष कारणह�बाट 
अ�ीकार पत्र प्रा� गनु��ने छ। अ�ीकार पत्रह�मा हाउिजङ िडिभजन कम�चारी समावेश �ने छन् र घरप�रवारह�सँग 
Greystar लाई अपील गन� इ�ा पेश गन�का लािग पत्र प्रा� गरेको िमितदे�ख (5) �ावसाियक िदन �ने छ। तलका 
काया�लयह�लाई अपीलको अविधमा सहायताका लािग स�क�  गन� सिकन्छ: 
 
Cambridge/Somerville कानूनी सेवाह�, 60 Gore Street, Suite 203, Cambridge, MA  (617) 603-2700 

 
Somerville शहरको हाउिजङ स्थािय� काया�लय (OHS), Director Ellen Shachter 
 50 Evergreen Ave., पिहलो तला, Somerville, MA 02145 / 617-625-6600 Ext. 2580 
 
Somerville सामुदाियक काय� िनकाय: 66-70 Union Sq., Suite 104, Somerville, MA 02143 
617-623-7370 / info@caasomerville.org / https://www.caasomerville.org/hap-application 

https://www.caasomerville.org/hap-application
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 वािष�क �पमा यो�ता तथा भाडा समी�ा 

  

 
िलज नवीकरणको लगभग 60-90 िदनअिघ, भाडावालले भाडामा िदने काया�लयमा अ�ाविधक आ�ानी र स�ि�को कागजात 
पेश गनु�पछ�  जसकारण उनीह�ले आ�ानी-प्रितब��त इकाइमा रहेका प्र�ेक भाडावाल अझै पिन अिधकतम आ�ानीका 
माग�िनद�शनह� अ�ग�त छन् भ�े कुरालाई सुिनि�त गन� सक्छन्।  भाडावालह�ले सबै आव�क कागजात पेश नगदा�स� 
आफ्नो िलज नवीकरण गन� स�म �ने छैनन्।  भाडावालह�ले वहनीय इकाइमा ब�ा कर, भु�ान िववरण, ब�क िववरण र 
स�ि�का िववरणह�को रेकड� कायम राख्नुपछ� ।  रेकड�ह� कायम रा�ाले वािष�क �पमा समी�ा गन� अझ सहज बनाउँछ। 
 
प्र�: मैले मेरो 50% AMI अपाट�मे� कित समयस� भाडामा िदन सक्छु? 
 
जवाफ:  50% AMI अपाट�मे�को िनवासी को �पमा, तपाईकंो घरप�रवारले हालको वष�को 50% AMI आ�ानी 

सीमाको 140% भ�ा बढी न�ँदास� तपाईंलाई आ�ानी यो� मािनन्छ। 
 
उदाहरणमा ज�ै हालको आय सीमाह�को प्रयोग गन�: 

 
प्र�: मैले मेरो 80% AMI अपाट�मे� कित समयस� भाडामा िदन सक्छु? 
 
जवाफ: 80% AMI मा घरप�रवारह�का लािग िनधा�रण ग�रएको एकाइको िनवासी को �पमा, तपाईंको घरप�रवारले 

आफ्नो घरप�रवारको आकारका लािग हालको वष�को 80% आ�ानी सीमाको 140% भ�ा बढी न�ँदास� 
तपाईंलाई आ�ानी यो� मािनन्छ।  

 
उदाहरणमा ज�ै हालको आय सीमाह�को प्रयोग गन�: 

 

घरप�रवारको 
आकार 

घरप�रवारह�का लािग हालको आय सीमा   
(50% AMI) 

50% AMI मा िनधा�रण ग�रएको इकाइमा 
घरप�रवारह�का लािग आय सीमा  

(50% AMI को 140%) 
1 $49,100  $68,740  
2 $56,100  $78,540  
3 $63,100  $88,340  
4 $70,100  $98,140  
5 $75,750  $1,06,050  
6 $81,350  $1,13,890  

घरप�रवारको 
आकार घरप�रवारको हालको आय सीमा (80% AMI) 

80% AMI मा िनधा�रण ग�रएको इकाइमा 
घरप�रवारह�का लािग आय सीमा  

(80% AMI को 140%) 
1 $78,300  $1,09,620  
2 $89,500  $1,25,300  
3 $1,00,700  $1,40,980  
4 $1,11,850  $1,56,590  
5 $1,20,800  $1,69,120  
6 $1,29,750  $1,81,650  
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प्र�: मैले मेरो 110% AMI अपाट�मे� कित समयस� भाडामा िदन सक्छु? 
 
जवाफ: 110% AMI मा घरप�रवारह�का लािग यूिनट सेटको िनवासीको �पमा, तपाईंले आफ्नो प्रथमा�र आ�ानी 

प्रमाणीकरण पूरा गनु�भएको छ भने, �सपिछ तपाईंको घरप�रवारले आफ्नो आकारको घरप�रवारका लािग 
�ितखेरको हालको वष�को आ�ानी सीमाको 120% नना�ेगरी आ�ानी आज�न गदा�स� आ�ानी यो� 
मािनन्छ।  

 
उदाहरणमा ज�ै हालको आय सीमाह�को प्रयोग गन�: 

 
प्र�: मैले मेरो 50% AMI अपाट�मे�मा हालको भाडावालह�को लािग आ�ानी  
 सीमा बढाए भने, के �न्छ? 
 
जवाफ: ितनीह�को नवीकरणको समयमा हालको भाडावालह�का लािग घरप�रवारको आ�ानीले आ�ानी सीमा पार गछ�  

भने, उनीह�को भाडा 80% AMI इकाइ भाडास� बढ्ने छ र भाडावालले आफ्नो अपाट�मे�मा ब� छनोट गन� 
स�ु�न्छ, �सपिछ अझै 80% AMI दरको भाडा भु�ान गनु� �ने छ र �सपिछ अपाट�मे�लाई 80% AMI इकाइ 
िग�ीको िह�ा मािनने छ (र सु�े कोठाह�को समान सङ्�ाह�को साथमा उपल� भएको अक� 80% AMI 
अपाट�मेट�लाई 50% AMI अपाट�मे�मा प�रवत�न ग�रने छ)।     

 
प्र�: मैले मेरो 80% AMI अपाट�मे�मा हालको भाडावालह�का लािग आ�ानी सीमा बढाए 

भने, के �न्छ? 
 
जवाफ: ितनीह�को नवीकरणको समयमा 80% AMI इकाइह�मा भएका हालको भाडावालह�का लािग घरप�रवारको 

आ�ानीले आ�ानी सीमा पार गछ�  भने, उनीह�को भाडा बजार-दर भाडास� बढ्ने छ र भाडावालले आफ्नो 
अपाट�मे�मा ब� छनोट गन� स�ु�न्छ, �सपिछ अझै बजार-दर भाडा भु�ान गनु� पन� �न्छ र अपाट�मे�लाई 
उपरा� 80% AMI इकाइ िग�ीको िह�ाको मािनने छैन (र सु�े कोठाह�को समान सङ्�ाह�को साथमा 
उपल� भएको अक� बजार-दर अपाट�मेट�लाई 80% AMI इकाइमा प�रवत�न ग�रने छ)।     

 
प्र�: के मेरो भाडा हरेक वष� बढ्ने छ र बढ्छ भने, कितले बढ्ने छ? 
 
जवाफ: 50% र 80% एकाइका भाडाह� हाउिजङ तथा शहरी िवकास (HUD) ले वािष�क �पमा प्रकाशन गन� HUD को 

उ� र �ून घर भाडाह�मा िनभ�र रहेर प्र�ेक वष� केही प्रितशतका िबन्दुले बढ्न सक्छन्। प्रार��क भाडाह� 2021 
HUD घर भाडाह�मा आधा�रत �न्छन्। भाडाह� हरेक वष�को समरको समयाविधमा HUD �ारा अ�ाविधक 
ग�रन्छ र पुनः  प्रमाणीकरण र िलज नवीकरण गन� समयमा िनभ�र रहेर पूवा�नुमािनत पुनः  प्रमाणीकरणह�ले 2022 
HUD घर भाडाका रकमह� प्रयोग गन� सक्छन्।  110% AMI एकाइका भाडाह� घरप�रवारको आ�ानीमा 
आधा�रत �न्छन् �सैले प्र�ेक वष� प्रमाणीकरणमा भाडावालको आ�ानीको आधारमा बढ्न वा घट्न सक्छ।   

घरप�रवारको 
आकार 

घरप�रवारको हालको आय सीमा  
(110% AMI) 

110% AMI (120% AMI) मा एकाइह�को 
सेटमा घरप�रवारह� पुनः  प्रमािणत गन�का 

लािग आ�ानी सीमा 
1 $1,07,954  $1,17,768  
2 $1,23,376  $1,34,592  
3 $1,38,798  $1,51,416  
4 $1,54,220  $1,68,240  
5 $1,66,557  $1,81,699  
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अपा�ता-प�ँचयो� एकाइस��ी जानकारी 
 

 

प्रकार 
अपा�ता-प�ँचयो� 

(DA) र सु�मा 
किठनाई (HI)? 

# बाथ�मह�को 
अनुमािनत आकार 
(प�रवत�न गनु�पन� 

िवषय) 
भाडा* घरप�रवारको 

�ूनतम आकार 

 
 

AMI 

�ूनतम 
आ�ानीका 
सीमाह� 

1BR DA 1 723 sq. ft. $1,161 1 50% $29,448  
1BR HI 1 811 sq. ft $1,161 1 50% $29,448 
1BR DA 1 832 sq. ft. $1,804-$2,930 1 110% $78,301  
2BR DA 2 1,037 sq. ft. $1,768 2 80% $56,101 
3BR DA 2 1,382 sq. ft. $1,476 3 50% $43,752 

 
*50% र 80% भाडाह� (उनीह�कोसँग पिहले नै ख� 8 को वा सोसँग समान भौचर न�ँदास�) प्र�ेक आवेदकको आ�ानीमा 
आधा�रत �ँदैनन्।  50% AMI एकाइह�का लािग �ूनतम आ�ानी ��ो घरप�रवारका लािग हो जोसँग पिहले नै ख� 8 को भौचर 
वा समान अनुदान छैन।   110% एकाइह�का लािग भाडा घरप�रवारको आ�ानीको आधारमा प�रवत�न �न्छ। 
 

 
 
प्र�: अपा�ता-प�ँचयो� (DA) अपाट�मे�को लािग को यो� �न्छ? 
 
जवाफ: मास प�ँचको अनुसार: प�ँचयो� हाउिजङ रिज��� , "एकाइ अस�मताह� भएका मािनसह�मा प�ँचयो� 

�ीलचेयर प्रयोगकता�ह�को लािग अवरोध-रिहत हो तर िविभ� प्रकारका अस�मताह� भएका मािनसह�ले प्रयोग 
गन� स�ैनन्।  उदाहरणका लािग, धेरै छोटो महानता भएका ���, म���को चोटपटक वा �� ोक, ग�ीर 
कािड�याक वा �ासप्र�ासस��ी सम�ाह� भएका ��� वा सीिमत �स्थित, िहँडाइ वा प�ँचयो�ता भएका 
���ले, �ीलचेयर प�ँचयो� एकाइको िनिद�� सुिवधा प्रयोग गन� स�ु�न्छ।  िचिक�क वा अ� िचिक�ा 
�ावसाियक, साथी सहायता समूह, गैर-िचिक�ा सेवा िनकाय वा िव�सनीय तेस्रो प�को प्रमाणीकरण जो ���को 
अश�तालाई अनुरोध ग�रएको �न सक्छ भ�े बारे थाहा पाउने �स्थितमा �नु�न्छ।  सामािजक सुर�ा अस�मता 
बीमाका लाभह� प्रा� गरेको प्रमाण पिन पया�� �न्छ। 

प्र�: कसरी अपा�ता-प�ँचयो� र श्रवणश�� कमजोर भएका (HI) (HI) एकाइह� पुर�ृत �न्छन्? 
 
जवाफ: तपाईंले पृ� 13 मा िवशेष सुिवधाह�का साथ इकाह�का लािग िविभ� प्रती�ा सूचीह� फेला पानु��ने छ र कसरी 

प्राथिमकता िदइएको छ भनी हेनु�होस्।   उ� प्रती�ा सूचीमा शीष� �स्थितह�मा रहेका घरप�रवारलाई DA अपाट�मे� 
भाडामा िदनका लािग पिहलो अवसर िदइने छ। 

 

 

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 

एकाइह� 
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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प्र�: DA वा श्रवणश�� कमजोर भएको (HI) एकाइका लािग यो� ठह�रनुभएका घरप�रवारह�ले गैर-DA 
एकाइ वा गैर-HI एकाइका लािग पिन आवेदन िदन स�ु�न्छ? 

 
जवाफ: पछ� ।  र लटरीमा को�रएको उनीह�को आदेमा आधा�रत रहेर, उनीह�ले DA वा HI एकाइ िलज गन� अवसर 

पाउनुअिघ उनीह�लाई गैर-DA वा गैर-HI एकाइ िलज गन� अवसर िदइएको �न सक्छ, जसमा उनीह�ले गैर-DA 
वा गैर-HI एकाइ िलज गन� चाहेमा वा उनीह� DA वा HI एकाइका लािग प्रती�ा सूचीको शीष� �स्थितमा 
नआउँदास� िनण�य गनु�पन� छ।     

प्र�: लटरीको समयमा अपा�ता-प�ँचयो� अपाट�मे�ह�भ�ा अपा�ता-प�ँचयो� आवेदकह� कम भएमा के 
�न्छ?  

 
जवाफ: प�ँचयो� वा श्रवणश�� कमजोर भएका अपाट�मे�ह�का लािग प्रती�ा सूचीह�मा पया�� यो� आवेदकह� 

छैनन् भने, प्रती�ा सूचीमा रहेको शीष� आवेदकह�का लािग अपाट�मे� उपल� गराइने छ जसमा समान एकाइका 
आकारह� �न्छन् तर प�ँचयो� वा श्रवणश�� कमजोरीका सुिवधाह� �ँदैनन्। अ�तः  एकाइ आव�क भएको 
कोही ��� �नु�न्छ र खाली ठाउँ छ भने, प�ँचयो� एकाइ आव�क पन� घरप�रवारलाई सहायता गन�का लािग 
घरप�रवार पुनस्था�िपत �न सक्छ। 

 
प्र�: उिचत आवास वा उिचत प�रमाज�नह� अनुरोध गन�का लािग को हकदार छ? 
  
जवाफ: 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। 
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मह�पूण� िमित 
 

अग� 10, 2022: बजारीकरणको सु�वात।  लटरी आवेदन अविध 30 िदनको �ने छ र लटरी 
आवेदनह� पिहलो पटक उपल� �ँदाको िदन सु� �ने छ जुन पिहलो िप्र� 
िव�ापनह� चालू �ने िदने हो।  सहरको ListServ मा भएका घरप�रवार र हाउिजङ 
संस्थाह�लाई सबै सूचना पिहलो िप्र� िव�ापनह�को 7 िदनिभत्र पठाइने छ। 

 

अग� 16, 2022:  पिहलो जानकारी सत्र https://youtu.be/rECJ4MRxDVQ  मा YouTube माफ� त 
(वा YouTube मा SEB हाउिजङ खो��होस्, यो लाइभ रेकिड�ङपिछ अझै पिन 
उपल� �ने छ) र स�ेलन कलमाफ� त आयोजना ग�रने छ: (425) 436-6200. कोड: 
862627. 

 

 
अग� 30, 2022: दोस्रो जानकारी सत्र https://youtu.be/6G3_BFRcrz4  मा YouTube माफ� त (वा 

YouTube मा SEB हाउिजङ खो��होस्, यो लाइभ रेकिड�ङपिछ अझै पिन उपल� 
�ने छ) र स�ेलन कलमाफ� त आयोजना ग�रने छ: (425) 436-6200. कोड: 862627. 

 

से�े�र 12, 2022: आवेदनको �ाद समा�� िमित (बजारीकरण  सु� भएको िमितदे�ख  30 िदन): 
आवेदन िदउँसोको 2 बजेस� पूरा गरेर डेिलभर गनु�पछ� ।  िढलो, अपूरो वा अलग 
त�रकामा पेश ग�रएका आवेदनह�लाई लटरीमा प्रिव� ग�रने छैन। अ� इमेल वा 
�ा�ह�मा पठाइएका आवेदनह�लाई �ीकार ग�रने छैन। 

 
अ�ोबर 11, 2022: लटरी अनलाइनमा आयोजना ग�रने छ।  िल� र जानकारी लटरीका लािग आवेदन 

िदने र यो� �ने घरप�रवारह�लाई पठाइने छ। 

 
अ�ोबर 12, 2022: काय�क्रम (आ�ानी र स�ि�) प्रमाणीकारण प्रिक्रया सु� गन�का लािग प्र�ेक प्रती�ा 

सूचीको शीष�मा भएका घरप�रवारह�लाई SEB हाउिजङ�ारा स�क�  ग�रने छ 
(लटरीपिछ तु��ै) 

 
अ�ोबर-िडसे�र (अनुमािनत): काय�क्रम प्रमािणत घरप�रवारह�ले भाडास��ी आवेदनह� पूरा 

गनु��ने छ।  यस अ��म चरणमा �ीकृित िदइएको घरप�रवारह�ले लगभग 30 िदन 
िभत्र एकाइह� आर�ण गरी िलजह�मा ह�ा�र गनु��ने छ।  

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