Alta Revolution, Somerville मा आय-प्रतिबन्धिि
भाडासम्बिी हाउतिङका लाति
Alta Revolution, Somerville
आवेदनहरू पूरा िरी TBD, 2022 सम्म डे तलभर िररनुपर्छ

सेप्टेम्बर 12th, 2022
ALTA REVOLUTION (सम्पति) लाई आवेदनहरू नपठाउनुहोस्।
SOMERVILLE को हाउतिङ तडतभिनलाई आवेदनहरू नपठाउनुहोस्।
सबै आवेदनहरू िलको NEEDHAM ठे िानामा सेप्टेम्बर 12, 2022 मा तदउँ सोको 2 बिेसम्म
आइपुग्नुपर्छ । िपाईल
ं े आवेदन मेल िनुछभएको र् र यसलाई सेप्टेम्बर 12, 2022 मा तदउँ सोको 2
बिेपतर् प्राप्त िररन्र् भने, यसलाई स्वीकार िररने र्ै न (त्यसैले मेल िदै हुनुहुन्र् भने, डे तलभरीको
अन्धिम तमतिभन्दा कम्तीमा 1 हप्ता अिातड आफ्नो आवेदन मेल िनछ सुतनतिि हुनुहोस्)।
तनदे शनहरू:
आवेदनहरू सेप्टेम्बर 12, 2022 सम्म तदउँ सोको 2 बिेसम्म पूरा िरे र डे तलभर िनुछपर्छ । तपाईंको आवेदनको प्रक्रिया अगाक्रि बढाउनका लाक्रग
यो आवेदन पूर्ण रूपमा भननणपर्ण । तपाईंको जवाफ “उपलब्ध र्ै न” भए तापक्रन, प्रथमाक्षरका लाक्रग उपलब्ध गराइएको हरे क खाली ठाउँ मा प्रथमाक्षर
लेख्ननपर्ण । प्रश्न तपाईंमा लागू हँ दैन भने, “उपलब्ध र्ै न” मा क्रिन्ह लगाउननहोस्। केही पक्रन खाली नर्ोि् ननहोस्।
कृपया भाडा र आय सीमाहरूका लाति तनम्न पृष्ठ हेनुछहोस् र थप तववरणका लाति सूचना प्याकेट पढ् नुहोस्। 50% र 80% AMI एकाइहरूका
लाक्रग, भािाहरू आवेदकको आम्दानीको आधारमा पररवतणन हँ दैनन् र भािावालहरू पूर्ण भािा भनक्तान गनणका लाक्रग आफैं क्रजम्मेवार हने र्न्।
खण्ड 8, MRVP वा अन्य भौिरहरू भएका आवेदकहरूले आफ्नो भौिरको प्रक्रतक्रलक्रप, प्रमार्पत्र वा सबैभन्दा हालैको भािा शेयर पत्रका लाक्रग
आवेदन क्रदननअक्रि आफ्ना स्थानीय आवास अक्रधकारीहरूलाई सम्पकण गननणपर्ण ।
आवेदनहरू सेप्टेम्बर 12, 2022 मा तदउँ सोको 2:00 बिेसम्म डे तलभर िनुछपर्छ (पोस्टमाकछ िररएको र्ै न)
आवेदनहरूलाई क्रनम्न तररकाले पेश गनण सक्रकन्र्:
यहाँ अनलाइन आवेदन पू रा िरे र पेश िनुछहोस्: https://form.jotform.com/220343974431150
मेल:

SEB हाउक्रजङ
सन्दभण: Alta Revolution
257 Hillside Ave
Needham, MA 02494

Somerville िर प स्थान:
Alta Revolution Leasing Office
Corner of Auto Workers Way र Harold Cohen Way
पनरूष-मक्रहला: क्रबहानको 10 बजेदेखख साँ झ 6 बजेसम्म, शक्रनवार
क्रबहानको 10 बजेदेखख बेलनका 5 बजेसम्म
आइतवार: क्रदउँ सोको 12 बजेदेखख बेलनका 5 बजेसम्म
नोट: आवेदनहरू Alta Revolution मा डर प िररएको र्
अन्धिम तमतिसम्म डर प बक्स समीक्षािररने र्ै न

वा

नोट: SEB हाउक्रजङ हाल
सवणसाधारर्लाई बन्द र् तर साइटमा SEB िर पबक्स र्!
वा
Scan/Email: info@sebhousing.com

वा

फ्याक्स: 617-782-4500

फ्याक्स वा स्यान गदै हननहन्र् भने, दोब्बर साइिका पृष्ठहरूको दन वै साइिहरू प्रसारर् गनण क्रनक्रित हननहोस्
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एकाइको
प्रकार

अपाङ्गिापहुँचयोग्य (DA)
र श्रवणशन्धि
कमिोर भएको
(HI) एकाइहरू

न्यूनिम
कूल
वातषछक
आम्दानी**

स्टु तडयो
1 BR
2BR
3BR

उपलब्ध र्ै न
1 DA, 1 HI
उपलब्ध र्ै न
1 DA

$29,448
$31,560
$37,848
$43,752

स्टु तडयो
1 BR
2BR
3BR
स्टु तडयो
1BR
2BR

बाथ
रूमको
#

एकाइ
सङ् या

मातसक भाडा
(उपयोतििाहरू+
पातकछङ समावेश
निररकन*)

पन्धिस (25) 50% AMI अपाटछ मेन्टहरू
1
519-562 sqft
1
620-1,022 sqft
2
1,053-1,350 sqft
4
1,358-1,382 sqft

1
1
2
2

3
14
6
2

$1,121*
$1,161*
$1,322*
$1,476*

उपलब्ध र्ै न
उपलब्ध र्ै न
1 DA
उपलब्ध र्ै न

$49,101
$49,101
$56,101
$63,101

पन्धिस (25) 80% AMI अपाटछ मेन्टहरू
1
552-562 sqft
1
552-845 sqft
2
1,035-1,128 sqft
3
1,382 sqft

1
1
2
2

4
15
5
1

$1,464*
$1,530*
$1,768*
$1,982*

उपलब्ध र्ै न
1 DA
उपलब्ध र्ै न

सोह्र (16) 110% AMI अपाटछ मेन्टहरू
$78,301
1
519 sqft
$78,301
1
607-832 sqft
$89,501
2
1,060-1,097 sqft

1
1
2

1
13
2

$1,852-$2,978*
$1,804-$2,930*
$1,983 -$3,601*

घरपररवारको
न्यूनिम
आकार

अनुमातनि
आकार (पररविछन
िनुछ पने तवषय)

50% र 80% भाडाहरू प्रत्येक आवेदकको आम्दानीमा आधाररि हुँदैनन् (उनीहरूकोसँि पतहले नै खण्ड 8 को वा सोसँि समान भौचर नहुँदासम्म)।
भाडावालहरू आफ्नो ग्याँस, तवद् युि, पानी र ढलको सबै शुल्क भुिान िनछका लाति तिम्मेवार र्न्।
*पातकछङ स्थलहरू पातकछङ स्थान आवश्यक हुने घरपररवारहरूका लाति 3BR र ADA एकाइहरूको भाडामा समावेश िररएको र्। त्यहाँ आवश्यकिामा
आधाररि रहेर स्टु तडयो भाडामा तदने घरपररवार, 1BR र 2BR एकाइहरूका लाति सीतमि खाली ठाउँ हरू हुने र्। अन्यथा, स्थानहरू $112.50/मतहनाको
दरले 50% र्ु टमा उपलब्ध हुने र्न्।

**कृपया दे खाइएको न्यू नतम 80% र 110% AMI ियन गररएको एकाइमा भएको सनत्ने कोठाका सङ् याहरू बराबरको िरपररवारको आकारमा
आधाररत हन्र् भन्ने कनरा ध्यानमा राख्ननहोस्। 80% र 110% एकाइहरूका लाक्रग िरपररवारको आकारमा आधाररत रहे र न्यूनतम र अक्रधकतम
वास्तक्रवक आम्दानी सीमाहरूका लाक्रग, कृपया तलको ताक्रलका हे ननणहोस्।

आय सीमाहरू (आय सीमाहरू कुल आम्दानी हुन्)
तपाईंको िरपररवारको
सदस्य सङ् या
1

क्रनम्नका लाक्रग अक्रधकतम आम्दानी
50 % AMI एकाइहरू
$49,100

अक्रधकतम र न्यूनतम आम्दानी:
80% AMI एकाइहरू
$49,101 - $78,300

अक्रधकतम र न्यूनतम आम्दानी:
110% AMI एकाइ
$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 लाति लटरी आवेदन
कृपया घरपररवारको प्रमुख व्यन्धिलाई तनम्न सबै सम्पकछ िानकारी उपलब्ध िराउनुहोस्:

इमेल ठे गाना:

@

कृपया तनम्न कुराहरूमा ध्यान तदनुहोस्: यो हामीले िपाईंको आवेदनबारे िपाईंसँि कुराकानी िनछका लाति प्रयोि िररने इमेल ठे िाना हो।

िपाईं आफ्नो इमेल ठे िाना निरको समावेशी आवास तलस्टवछमा समावेश िनछ चाहनुहुन्न भने यहाँ तचह्न लिाउनुहोस्
कृपया ध्यानमा राख्ननहोस्, पक्रहले नै पेश गररएको लटरी आवेदनका लाक्रग यो इमेल ठे गाना पक्रहले नै प्रयोग गररएको भएमा, तपाईंले क्रनम्न
दन ईवटा बाकसमध्ये एउटामा क्रिन्ह लगाउननपर्ण :
िपाईंले आफ्नो अतघल्लो प्रस्तुिीकरण ओभरराइड िनछ चाहनुभएको हुनाले िपाईंले फेरर आवेदन तदँ दै हुनुहुन्र् भने यहाँ तचह्न
लिाउनुहोस् (हामीले िपाईंको अतघल्लो आवेदन तवचारबाट हटाइएको र् भन्ने कुरा सुतनतिि िनछ िपाईंलाई इमे ल िने र्ौं)।
िपाईं इमेल ठे िाना नभएको वा िपाईंलाई उनीहरूको आवेदनको लाति इमेलमाफछि सम्पकछ व्यन्धि बन्नका लाति अनुरोध
िरे को कोही व्यन्धिको िफछबाट आवेदन पेश िदै हुनुहुन्र् भने यहाँ तचह्न लिाउनुहोस्।

आवेदकको नाम:
ठे गाना:
सहर:
गृहको फोन:(
सेल फोन:(

)

राज्य:

क्रजप:

कामको फोन:(

)

रोजगारदाता:

)

िपाईंले यो अवसर बारे कसरी थाहा पाउनुभयो? इमेल निर वेबसाइट फ्लायर समाचारपत्र पररवार/साथी
अन्य ___________________________________________________
तनम्नतलन्धख िीनवटा प्रश्न वैकन्धिक हुन् र कुनै पतन िररकामा िपाईंको योग्यिामा प्रभाव पाने र्ै न।

िपाईंको िािीयिालाई कुनले उत्कृष्ट रूपमा व्याया िर्छ ? (एउटा चयन िनुछहोस्)
तहस्प्यातनक/ल्यातटनो
िैर-तहस्प्यातनक/ल्यातटनो
घरपररवारको प्रमुख/घरपररवारको िातिको सह-प्रमुख को हो? (कृपया लािू हुने सबै बाकसमा ठीक तचन्ह लिाउनुहोस्):
एतसयाली वा प्रशाि द्वीपवासी

मध्य पूवी/उिर अतिकी

स्वदे शी अमेररकी/अलास्का तनवासी

एतसयाली

अतिकी अमेररकी

हवाइ तनवासी/अन्य प्रशाि द्वीपवासी

सेिो

काला

खैरो

दु ई वा थप िाति

अन्य: _______________________________
घरपररवारको प्रमुख/पररवारको सह-प्रमुखको मूल राष्टर
के हो? (यो प्रश्न वैकन्धिक र्)________________________________________________________
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िपाईं समरतवल्ली को शहरमा काम िनुछहुन्र् वा िपाईंको पररवारको कुनै पतन सदस्यले
शहर मा काम िनुछहुन्र्? तपाईं वा तपाईंको पररवारको सदस्यले Somerville को शहर मा काम गननणहन्र् भने
तपाईंलाई लटरीमा कननै पक्रन प्राथक्रमकता क्रदइएको र्ै न। यो केवल एउटा खनलासा मात्र हो। Somerville शहरमा काम गने माक्रनसलाई प्राथक्रमकता
क्रदइएको र् र प्रश्न पक्रर् आवेदनमा सोक्रधन्र् भन्ने कनरा ध्यानमा राख्ननहोस्।
 िनुछहुन्र्  िनुछहुन्न

सम्बन्धिि पक्ष
िरपररवारको कननै पक्रन सदस्य क्रवकासकताण , वनि पाटण नर (FRIT) सँग सम्बखित वा त्यहाँ कायणरत वा सम्पक्रि व्यवस्थापन कम्पनी, ग्रेस्टारसँग
सम्बखित वा यहाँ कायणरत हननहन्र्?

 हननहन्र्
 हननहन्न
र् भने, कृपया यहाँ प्रदान िररएको खाली ठाउँ मा सम्बिको व्याया िनुछहोस्:

उतचि सुतवधा
अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरूलाई आवासको उपयोग गनण र आनन्द क्रलनका लाक्रग समान अवसर क्रदन त्यस्ता सनक्रवधा वा पररमाजणनहरू आवश्यक हँ दा,
अपाङ्गता भएका व्यखक्तहरू क्रनयम, नीक्रत, अभ्यास वा सेवाहरूमा उक्रित सनक्रवधाहरूको अननरोध गनण वा आवासमा उक्रित पररमाजणन अननरोध गनणका
लाक्रग हकदार हन्र्न्।
िरको कननै पक्रन सदस्यले एकाइ वा क्रवकास वा हामीलाई तपाईंसँग सञ्चार गनण आवश्यक वैकखिक तररकाहरूमा कननै पक्रन उपलब्धता वा उक्रित
सनक्रवधासम्बिी अननरोध वा पररवतणन गनण िाहननहन्र्?

 िाहननहन्र्
 िाहननहन्न
र् भने, कृपया यहाँ प्रदान िररएको खाली ठाउँ मा व्याया िनुछहोस् वा हस्ताक्षर िररएको कथन लेख्नुहोस् र यसलाई संलग्न िनुछहोस्:

भाषा
तपाईंले सञ्चार गनणका लाक्रग अङ् ग्रेजी बाहे क अन्य भाषा प्रयोग िाहननहन्र् भने, कृपया यहाँ सङ्केत गननणहोस्:

अरबी
पोचुछिाली

केप भतडछ यन तिओल
रूसी

स्पेतनश

तचतनयाँ

िेन्च

तभयिनामी

हाइतटयन तियोल

नेपाली

अन्य______________________
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घरपररवार र एकाइको आकार/प्रकार
कृपया इकाई प्रयोि िने घरपररवारका सबै सदस्यहरूका लाति तनम्न चाटछ भनुछहोस्।

पक्रहलो वा दोस्रो त्रैमाक्रसकमा नजखिएको
बालबाक्रलकालाई तपाईंको िरपररवारको सदस्यको रूपमा समावेश गनण सतकँदै न भनी ध्यानमा राख्ननहोस् (तर यो कायणिमको मागणक्रनदे शन अन्तगण त
क्रतनीहरूको तेस्रो त्रैमाक्रसकमा नजखिएका बालबाक्रलकाहरूलाई तपाईंको िरपररवारको सदस्यको रूपमा गर्ना गनण सक्रकन्र्)।
आवेदकले िरपररवार र्न क्रिएर र्न िै ठे गानाहरूमा बस्दै आइरहे को कनराको प्रमार्ीकरर् प्रदान निदाछसम्म कानूनी रूपमा क्रववाक्रहत दम्पतीहरूलाई
िरपररवारको सदस्य माक्रनने र्। प्रमार्ीकरर् सम्बि क्रवच्छे द/अलग हने उजनरी दायर गररएको (कानननी कागजातले भागीदारहरूका र्न िै
ठे गानाहरू दे खाउँ र् भने) दे खाउने आदालतमा दायर गरे को कागजातको प्रक्रतक्रलक्रप वा र्न िै क्रलजका प्रक्रतक्रलक्रपहरू र/वा र्न िै ठे गाना भएको
उनीहरूको नामको उपभोक्ता क्रबलका प्रक्रतक्रलक्रपहरू (कननै अदालतमा दायर गररएको जानकारी उपलब्ध हँ दैन भने) वा उनीहरू र्न क्रिएका र्न् र
र्न िै ठे गानामा बस्दै आइरहे का र्न् भनी पनक्रि गदै प्रत्येक जीवनसाथीले क्रदननभएको नोटरी गररएका बयानहरू हननपर्ण । िरपररवारको प्रमनखसँग
वषणमा 180 क्रदनसम्मको भौक्रतक संरक्षर् वा अक्रभभावकत्व भएमा मात्र नाबालक/आक्रितहरूलाई िरपररवारको सदस्य मान्न सक्रकन्र्।
साथै एकसाथ आवेदन क्रदने असम्बखित र अक्रववाक्रहत िरपररवारका सदस्यहरूले उहाँ हरू हाल अखन्तम कायणिम प्रमार्ीकरर्को समयमा सँगसँगै
बस्ननहन्र् भनी प्रमार्ीकरर् प्रदान गननण पने हन्र् भन्ने कनरा ध्यानमा राख्ननहोस्। सँगै बस्ने इक्रतहास नभएका अक्रववाक्रहत संलग्न िरपररवारहरू योग्य
हँ दैनन्।

नाम (पतहलो, थर)

उमेर1
(यो "0" वा 'क्रजरो' हन
सक्दै न, नजखिएको
बालबाक्रलकाका लाक्रग तल
क्रदइएको नोट हे ननणहोस्)

के सो व्यन्धि
घरपररवारको प्रमुख
व्यन्धिमध्ये एक
हुनुहुन्र्2 ?

आवेदकसँिको नािा
यो पृष्ठको तशषछमा
सूचीबद्ध िररएको र्

के सो व्यन्धि
पूणछकालीन तवद्याथी
हुनुहुन्र् वा अको 12
मतहनामा पूणछकालीन
तवद्याथी3 हुनु हुने र्?

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

हुनुहुन्र्

हुनुहुन्न

तपाईंले िरपररवारका प्रत्येक सदस्यका लाक्रग माक्रथको ताक्रलकामा िरपररवारको प्रमनख व्यखक्त र क्रवद्याथीको प्रश्न दन वैका लाक्रग Y वा N मा गोलो
लगाउननपर्ण । कृपया उनीहरू पू र्णकालीन क्रवद्याथी नभएका र हाल उनीहरूसँग बसेका र यो सम्पक्रिमा तपाईंसँग बस्ने सक्रहत िरपररवारको सह-प्रमनख
भएमा, पूर्णकालीन क्रवद्याथी मात्र आम्दानी प्रक्रतबखित एकाइका लाक्रग योग्य हन्र्न् भन्ने कनरा ध्यानमा राख्ननहोस्।
1नजिेको बालबाक्रलकाको तोक्रकएको क्रमक्रत क्रिसेम्बर 26, 2022 भन्दा अगाक्रि भएमा मात्र यो ताक्रलकामा राख्न सक्रकन्र् (र उक्त अवस्थाहरूमा,
"नजखिएका, तोक्रकएको अखन्तम क्रमक्रत ...हो" लेख्ननहोस् र उनीहरूको तोक्रकएको क्रमक्रत राख्ननहोस्)। 0-12 मक्रहना उमेरबीिको बालबाक्रलका लाक्रग,
तपाईंले उनीहरूको उमेरलाई मक्रहनामा उल्लेख गननण पदण र् (उदाहरर्: “5 मक्रहना”)। उनीहरूको उमेर “0” मा नराख्ननहोस्। क्रिसेम्बर 26th पक्रर्
जिने क्रनधाण ररत गररएको नजखिएको बच्चालाई यो कायणिमका लाक्रग िरायसी सदस्यको रूपमा क्रगन्ती गररने र्ै न।
2 िरपररवारको प्रमनख व्यखक्त भनेको एकाइ प्रयोग गने अको व्यखक्तका करहरूमा आक्रितका रूपमा सूिीबद्ध नभएका कननै पक्रन 18 वषणभन्दा बक्रढ
उमेरको क्रनवासी हो।
3 पूर्णकाक्रलन क्रवद्याथीलाई क्रवद्यालयको रक्रजस्टर ारद्वारा पररभाक्रषत गररन्र्।

के िपाईंलाई असक्षम पहुँच योग्य एकाइ आवश्यक हुन्र्?

 हुन्र्

 हुँदैन

पर्ण भने, लटरीपक्रर्, पहँ ियोग्य एकाइका लाक्रग प्राथक्रमकता प्राप्त गनण लटरीपक्रर् पहँ ियोग्य एकाइको आवश्यकताको प्रमार्ीकरर् आवश्यक हने
र्।

के िपाईंलाई श्रवणशन्धि कमिोर भएको एकाइका सुतवधाहरू आवश्यक पर्छ ?
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 पर्छ

 पदै न

यक्रद आवश्यक पर्ण भने, लटरीपक्रर्, िवर्शखक्त कमजोर भएको एकाइका लाक्रग प्राथक्रमकता प्राप्त गनण िवर्शखक्त कमजोर भएको सनक्रवधाको
एकाइको आवश्यकताको प्रमार्ीकरर् आवश्यक हने र्।

के िपाईंलाई घरपररवारका सदस्यहरूको कूल सङ् याभन्दा धेरै सुत्ने कोठाहरू भएको एकाइको लाति अपाङ्गिा वा
तचतकत्सा आवश्यक र् (उदाहरण: िपाईं आफ्नो अपाङ्गिा वा तचतकत्सा आवश्यक समायोतिि िनछको लाति 2BR एकाइ
आवश्यक पने घरपररवारको 1 सदस्य हुनुहुन्र्)? कृपया लोटरीपक्रर्, "हो" क्रिन्ह लगाउने िरपररवारले अपाङ्गता उपिार गने क्रिक्रकत्सक वा
अन्य क्रिक्रकत्सा पेशेवरबाट हालको प्रमार्ीकरर् प्रदान गनण आवश्यक हने र् र नोटमा िरपररवारको सदस्यलाई अपाङ्गताका कारर् अक्रतररक्त सनत्ने
कोठा आवश्यक पर्ण भन्ने कनरा उल्लेख गननणपर्ण ।
 हुनुहुन्र्  हुनुहुन्न

यतद हुनुहुन्र् भने, कृपया अतिररि सुत्ने कोठाका लाति िपाईंको आवश्यकिालाई उत्कृष्ट रूपमा वणछन िने अवस्था चयन
िनुछहोस्:
तलभ-इन सहायक िो घरपररवारको सदस्य हुनुहुन्न
तचतकत्सा उपकरणका लाति भण्डारण
 अन्य कृपया वणछन िनुछहोस्:

कृपया िपाईंले आवेदन तदनुभएको सबै एकाइको साइिहरू िाँच िनुछहोस्। िपाईंले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो एकाइको
आकारभन्दा धेरै सुत्ने कोठाहरू भएका एकाइका लाति आवेदन तदनुभएको र् भने िपाईं एक एकाइ आकारभन्दा धेरै
आवेदन तदन सक्नुहुन्र्, िपाईंलाई प्रिीक्षा सूचीमा (वा िपाईंले आवेदन नतदएको एकाइ आकारका लाति कुनै अन्य प्रिीक्षा
सूचीहरू) थतपने र्ै न। यद्यतप, कृपया तपाईंसँग लटरीपक्रर् कागजातीकरर् गररननपने अक्रतररक्त सनत्ने कोठाको लाक्रग अपाङ्गता वा क्रिक्रकत्सा
आवश्यकता नहँ दासम्म एक व्यखक्तलाई एउटा सनत्ने कोठा आवश्यक पर्ण भन्ने कनरा ध्यानमा राख्ननहोस्। तपाईंले अक्रतररक्त सनत्ने कोठाका लाक्रग
क्रिक्रकत्सा आवश्यकता पाउन दाबी गननणहन्र् तर यसलाई कागजात गनण सक्ननहँदैन भने, तपाईंलाई सबै प्रतीक्षा सूिीहरूको तल राखखने र्।
उदाहरणको लाति: 2 व्यखक्तको िरपररवारले 1BR र 2BR दन वैका लाक्रग आवेदन क्रदन सक्र्न् तर अक्रतररक्त सनत्ने कोठाको लाक्रग क्रिक्रकत्सा आवश्यक
नहँ दासम्म एक 3BR एकाइका लाक्रग आवेदन क्रदन सक्दै नन्।
 स्टु तडयो

 1 सुत्ने कोठा

 2 वटा सुत्ने कोठा

 3 वटा सुत्न कोठा

SOMERVILLE प्राथतमकिा िानकारी (िपाईंले "हो" वा "होइन" मा तचन्ह लिाउनुपर्छ )

िपाईं हाल समरतवल्लीमा बस्नुहुन्र् वा पूणछ-समय काम िनुछहुन्र्?

 हो  होइन

यतद हो भने, कृपया लटरीपतर् िपाईंलाई प्राथतमकिा प्राप्त िनछका लाति िलको अनुच्छेदमा तवस्तृि िररएको काििाि पे श िनछ आवश्यक
पने र् भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नु होस्। यहाँ "हो" मा क्रिन्ह लगाएका तर लटरीपक्रर् यो प्राथक्रमकता प्रमाक्रर्त गनण नसक्ने िरपररवारहरूलाई लटरीको
माध्यमबाट राखखने सबै प्रतीक्षा सूिीहरूको तल्लो भागबाट राखखने र्।
तपाईं हाल Somerville मा बस्ननहन्र् भने, लटरीपक्रर् 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 हालैको हननपर्ण
र Somerville मा आवेदकको नाम र ठे गाना समावेश गररननपर्ण ।
तपाईं हाल Somerville मा पूर्ण समय काम गननणहन्र् भने लटरीपक्रर् तपाईंलाई (A) तपाईं हप्तामा 32 िण्टा भन्दा धेरैसम्म रोजगार रहननभएको
Somerville को ठे गाना दे खाउने आफ्नो सबैभन्दा हालको भनक्तान क्रववरर्हरू पेश गनण आवश्यक पने र् वा यी क्रववरर्हरूमा तपाईंको भनक्तान
क्रववरर्हरू दे खापदै नन् भने तपाईंलाई (B) कामको ठे गाना उल्लेख गने कम्पक्रनको लेटरहे िमा आफ्नो कमणिारीकोले हस्ताक्षर गरे को क्रववरर्,
कमणिारीको नाम र उक्त काममा Somerville मा तपाईंले काम गने प्रक्रत हप्ता (औसतमा) को रकम पेश गनण आवश्यक पने र्।

घर स्वातमत्व ("हो" वा "होइन" मा िोलो घेरा लिाउनुहोस्)
यो आवेदनमा सूचीबद्ध भएका कोही पतन हाल आफ्नै घरमा हुनुहुन्र्?
 हुनुहुन्र्  हुनुहुन्न
कृपया स्वाक्रमत्वमा रहे को वा सम्पक्रिमा रुक्रि राख्ने वा कायणिम प्रमार्ीकरर्को कारोबार वा क्रधतोबिकमा आफ्नो नाम भएका
आवेदकहरू आय-प्रक्रतबखित अपाटण मेन्टका लाक्रग अयोग्य र्न् भनी ध्यानमा राख्ननहोस्।
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आम्दानी
िपाईंले हालै प्राप्त िनुछ भएको वा िपाईंसँि खण्ड 8 मोबाइल वा MRVP भौचर वा प्रमाण पत्र र्?
 र्  र्ै न

लटरी एजे न्टले आम्दानीको स्रोतको आधारमा भेदभाव गदै न। भािा भनक्तान गने क्षमता क्रनधाण रर् गने एकल उद्दे श्यका लाक्रग यो प्रश्न सोक्रधने र्।

तनम्न आम्दानीसम्बिी िातलकालाई पूरा िने तनदे शनहरू
कृपया क्रनम्न पृष्ठमा आम्दानीसम्बिी ताक्रलका पूरा गननणहोस्। आय तनधाछरणको उद्दे श्यका लाक्रग, “घरपररवार” भन्नाले क्रलजमा नाम
दे खा पने सबै व्यखक्तहरू साथै उनीहरूलाई क्रलजमा समावेश नगररए तापक्रन आफ्नो स्थायी प्राथक्रमक क्रनवासको रूपमा आवास
एकाइलाई ग्रहर् गनण िाहने सबै व्यखक्तहरूलाई जनाउँ र्। आवेदकले कानूनी रूपमा क्रववाक्रहत दम्पिीको िरपररवार र्न क्रिएर र्न िै
ठे गानाहरूमा बस्दै आइरहे को कनराको प्रमार्ीकरर् प्रदान नगदाण सम्म उनीहरूलाई िरपररवारको सदस्य माक्रनने र् भन्ने कनरालाई
ध्यानमा राख्ननहोस्। प्रमार्ीकरर् सम्बि क्रवच्छे द/अलग हने उजनरी दायर गररएको (कानननी कागजातले भागीदारहरूका र्न िै
ठे गानाहरू दे खाउँ र् भने) दे खाउने आदालतमा दायर गरे को कागजातको प्रक्रतक्रलक्रप वा र्न िै क्रलजका प्रक्रतक्रलक्रपहरू र/वा र्न िै ठे गाना
भएको उनीहरूको नामको उपभोक्ता क्रबलका प्रक्रतक्रलक्रपहरू (कननै अदालतमा दायर गररएको जानकारी उपलब्ध हँ दैन भने) वा
उनीहरू र्न क्रिएका र्न् र र्न िै ठे गानामा बस्दै आइरहे का र्न् भनी पनक्रि गदै प्रत्येक जीवनसाथीले क्रदननभएको नोटरी गररएका बयानहरू
हननपर्ण ।
सबै िरका सदस्यहरूको आम्दानीलाई 18 वषणभन्दा मनक्रनका िरायसी सदस्यहरू वा आक्रितहरू भएका (तर कृपया ती
आक्रितहरूका लाक्रग कागजात अझै पक्रन आपूक्रतण गररएको हन आवश्यक हन्र् भनी ध्यानमा राख्ननहोस्) पूर्णकालीन क्रवद्याथीहरूको
$480/वषणमा कननै पक्रन आम्दानीका लाक्रग रोजगारबाट आम्दानी र्ूटका साथ समावेश गररने र्।
कृपया तनम्न कुराहरूमा ध्यान तदनुहोस्:
1. हालको ज्याला, तलब, क्रटप्सहरू आक्रदबाट हने कनल आम्दानी भनेको कननै पक्रन कटौतीहरू गररननभन्दा अक्रिको पूर्ण रकम हो र हालको
अननमाक्रनत वाक्रषणक आम्दानी क्रनधाण रर् गनण प्रयोग गररएको रकम हो।
2. स्व-रोजगार आवेदकहरूका लाक्रग- प्रदान गररएको खाली ठाउँ मा सम्झौता वा जाक्रगरको नाम समावेश हन्र्। तपाईंलाई खण्ड 2 मा
पेश गनणका लाक्रग आवश्यक पने सबै अक्रतररक्त कागजातमा क्रनदे क्रशत गररने र्।
3. “ब्याज आम्दानी” भन्नाले अवकाश खाताहरू वा “पेन्सन” वा “अवकाश”को लाक्रग लाइनहरूमा गएअननसार 401K बाट क्रनकाक्रलएका
रकमहरू बाहे क कननै पक्रन सम्पक्रिबाट तपाईंले प्राप्त गननणभएको कननै पक्रन रकमलाई जनाउँ र्।

िपाईंले आम्दानीसम्बिी िातलकामा कुल आम्दानीको सबै स्रोिहरू सूचीबद्ध िनुछपर्छ । कुनै खण्ड लािू नभएमा,
काट् नुहोस् वा उपयुि र्ै न लेख्नुहोस्। आम्दानी-प्रतिबन्धिि एकाइ सुरतक्षि िनुछपूवछ, िपाईंलाई घरपररवारका प्रत्येक
सदस्यका लाति आम्दानीको प्रत्येक स्रोिका तवस्तृि तववरणहरू पेश िनछ तनदे तशि िररने र्।
लटरीपक्रर्, तपाईंलाई आम्दानीका सबै स्रोतहरूका लाक्रग र् वटा (6) सबैभन्दा हालैको तनरिर भुिानी स्टब र/वा आम्दानी
तववरण, बैंक तववरण, W-2 तववरणहरूको िीनवटा (3) तनरिर मतहना र िरपररवारका प्रत्येक सदस्यका लाक्रग सबैभन्दा
हालैको संघीय आम्दानी कर तफिाछहरू (सबै संलग्न र संसोधनहरू सक्रहत) फाराममा समथणक कागजात संलग्न गनणका लाक्रग अननरोध
गने र्ौं।
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वातषछक/वातषछक कूल
आम्दानी

आम्दानीको स्रोि
सबै घरका सदस्यहरूका लाति रोििारबाट आम्दानी/ज्यालाहरू:

$

सबै घरका सदस्यहरूका लाति स्वयं-रोििारबाट
आम्दानी/ज्यालाहरू:

$
(स्वयम् रोििारी आम्दानीका लाति मात्र नोट,

आफ्नो घरपररवारको खुद आम्दानी यहाँ
राख्नुहोस्)

वातषछक बाल सहायिा प्राप्त भएको:

$

वातषछक िीवन-तनवाछहका लाति प्राप्त भएको:

$

घरपररवारका सबै सदस्यहरूका लाति वातषछक कुल सामातिक
सुरक्षा आम्दानी:

$

सबै स्रोिहरूबाट प्राप्त िररएको वातषछक पेन्सन आम्दानी:

$

सबै अवकाश खािाहरूबाट वातषछक रूपमा तलइएको कुल
तववरणहरू:

$

अको 12 मतहनाको लाति कूल अपेतक्षि बेरोििारी ज्यालाहरू
(नोट: FPUCलाई यस कायछ िमका लाति तििी निररएको हुनाले
FPUC (संघीय महामारी बेरोििारी क्षतिपूतिछ) लाई तििी
निनुछहोस्):

$

अको 12 मतहनाका लाति कूल अपेतक्षि कामदारको क्षतिपूतिछ:

$

अको 12 मतहनाका लाति कूल अपेतक्षि तवच्छे द भुिान:

$

TAFDC/EAEDC

$

पूणछकालीन तवद्याथी आम्दानी
(18 & सोभन्दा मातथका मात्रै)

$

एक वषछको लाति पररवार/साथीहरू र पुनराविी उपहारहरूबाट
कूल सामतयक भुिानीहरू:
(िस्तै पररवारबाट भाडा सहायिा)

$

एक वषछमा सबै सम्पति खािाहरूमा आतिछि िररएको ब्याि:

$

िपाईंसँि सम्पतिको स्वातमत्व अतधकार हुन्र् र भाडा पाउनुहुन्र्
भने, िपाईंको घर िग्गा खररद-तबिी सम्पतिहरूबाट वातषछक
भाडाबाट हुने आम्दानीको कुल मात्रा:

$

थप आयसम्बिी प्रश्नहरू अको पृष्ठमा र्न्!
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अतिररि आयसम्बिी प्रश्नहरू:
 यतद मातथको िातलकामा (िस्तै वषछ समान्धप्तको बोनसहरू,
प्रत्यातशि वृन्धद्ध) बोनससम्बिी आम्दानी प्रतितबन्धम्बि हुँदैन भने यहाँ ठीक तचह्न लिाउनुहोस् र त्यसपतर् िलको बाकसमा
आफ्नो अपेतक्षि बोनस आम्दानी प्रदान िनुछहोस् (उदाहरण: “John Doe ले पात्रो वषछको अन्त्यमा $1,000 र त्यसपतर्
“$1,000” बोनस प्राप्त िनुछहुने र्)
बोनस आम्दानीको तववरणहरू:

अको 12 मतहनामा अपेतक्षि बोनस आम्दानी:
$

 मातथ तदइएका िातलकाहरू र बाकसहरूमा कुनै पतन अन्य आम्दानी प्रतितबन्धम्बि र्ै नन् भने यहाँ ठीक तचह्न लिाउनुहोस्।
“अन्य” आम्दानीका तववरणहरू (तयनीहरू मातथको कुनै पतन
िातलकामा प्रतितबन्धम्बि हुनुहुँदैन):

अको 12 मतहनमा “अन्य” स्रोिहरूबाट कूल
अपेतक्षि आम्दानी:
$

अब आम्दानी ताक्रलका (पक्रर्ल्लो पृष्ठमा) र माक्रथको दन ईवटा बाकसहरूमा सबै आम्दानीको कूल
क्रनकाल्ननहोस्। तपाईंको घरको कूल वातषछक आम्दानी:
$

तपाईंले यो लटरीसम्बिी आवेदनको सनरुवातमा दे खाइएको आम्दानी सीमाहरू क्रवरूद्ध माक्रथको बाकसमा
आफ्नो िरको कूल वाक्रषणक आम्दानी जाँ ि गननणपर्ण ।
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कृपया आफ्नो िरको सम्पतिको िानकारी का साथ तलको ताक्रलका भननणहोस्। कननै पक्रन िरपररवारको सदस्यलाई यस आवेदन अगाक्रि दन ई
वषणक्रभत्रमा सम्पक्रिको पूरा र क्रनष्पक्ष वतणमान नगद मूल्य भन्दा कम सम्पक्रिको लाक्रग आफ्नै सम्पक्रिबाट वक्रञ्चत गररएको र् भने, यसको प्रबि समयमा
सम्पक्रिको पूर्ण र क्रनष्पक्ष नगद मूल्यलाई माक्रथको ताक्रलकामा सूिीबद्ध गररएको हननपदण र्।

िैर-अवकाश सम्पतिहरू

रकम

सबै िाँच िने खािाहरूमा कूल रकम:

$

सबै बचि िने खािाहरूमा कूल रकम:

$

सबै भेन्मो/पेपैल/निद-एपका खािाहरूमा कूल रकम:

$

टर स्टहरू (िपाईंले पहुँच िनछ सक्ने) मा कूल रकम:

$

प्रमाणपत्रहरू/CDs मा कूल रकम:

$

वचिहरू/टर े िरी ऋणपत्रमा कुल शुल्क

$

पारस्पररक कोषमा कुल शुल्क

$

पुँिी बिार खािामा कुल शुल्क

$

होल्ड िररएको मुद्वामा कुल शुल्क (निद, तिप्टोकरे न्सी इत्यादी):

$

के िपाईं वा यस आवेदनमा भएका कोही व्यन्धि हाल सम्पतिको
मातलक हुनुहुन्र् वा िपाईं वा यस प्रमाणपत्रमा भएका कोही व्यन्धि
कुनै सम्पतिको तबिीबाट पैसाको कुनै पतन रकम प्राप्त िनछ
हकदार हुनुहुन्र्? (विछमान वा आिामी अदालि सम्झौिाको
माध्यमबाट)
 हो  होइन

$

यतद हो भने, कुल नेट इन्धिटी (मुल्याङ्कन मु ल्य माइनस तधिो वा
तिनछ बाँकी ऋणहरू) लाई बक्समा दायाँ पट्टी स्वातमत्व िररएको
सबै घर िग्गा खररद तबिीमा राख्नुहोस् र यो सम्पति आम्दानी
प्रमाणीकरण हुनु भन्दा अतघ तबिी िररएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा
ध्यानमा राख्नुहोस्।

िैर-अवकाश सम्पतिहरूको कूल िम्मा $
नोट: यस लटरीमा “गैर-अवकाश सम्पक्रिहरूको कूल जम्मा” योग्यताको लाक्रग $250,000 भन्दा कम हननपर्ण ।

अवकाश सम्पतिहरू
कृपया ध्यानमा राख्ननहोस्, सरकारले पक्रहिान गरे को अवकाश
खाताहरू/उत्पादनहरूमा भएका रकमहरूलाई मात्र यहाँ लेखखएको
हननपर्ण : तपाईंले आफ्नो अवकाशको लाक्रग बितहरू वा लगानीको
रूपमा अको प्रकारको सम्पक्रि उपयोग गदै हननहन्र् भने, कृपया
क्रतनीहरूलाई माक्रथको “गैर-अवकाश सम्पक्रिहरू” को खण्डमा
लेखखएको हनन पर्ण भनी ध्यानमा राख्ननहोस्।

रकम

401(K)s मा कूल रकम:

$

IRAs मा कूल रकम:

$

वातषछक भिाहरूमा कूल रकम:

$

अन्य सबै कर-तवलन्धम्बि अवकाश खािाहरूमा कूल रकम:

$

अवकाश सम्पतिहरूको कूल िम्मा $
नोट: यस लटरीमा अवकाश सम्पक्रिहरूका लाक्रग कननै सम्पक्रिको सीमा र्ै न।
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िपाईल
ं े अब अको पृष्ठलाई पढ् न, तमति
सतहिको हस्ताक्षर िनुछपर्छ ।
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कृपया िपाईंले हस्ताक्षर िनुछ भन्दा अिातड िल भएका प्रत्येक वस्तुलाई ध्यानपूवछक पढ् नुहोस् ।
1.

म यसद्वारा यस आवेदनको प्रत्येक पृष्ठमा उपलब्ध िराइएको िानकारी सत्य र सही र्न् भनी पीडा र झुटो बयानको दण्ड अििछि घोषणा
िदछ र्ु। यस आवेदनमा कुनै पतन आम्दानीको श्रोि वा सम्पतिहरूको खुलासा िररएको र्ै न वा यसमा उपलब्ध िराइएको कुनै पतन िानकारी
सत्य वा सही नभएमा, यस आवेदनलाई थप ध्यानाकषछणबाट िुरूिै हटाउन सतकन्र् र मलाई अब उपराि इकाइ आरतक्षि िनछ अनुमति तदइने
र्ै न भन्ने कुरा म बुझ्दर्ु ।

2.

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

3.

हस्ताक्षर गने व्यखक्तले यस आवेदनमा सूिीबद्ध गररएका माक्रनस वा क्रतनीहरूका िरपररवारहरूसँग क्रवकासमा क्रविीय रूक्रि र्ै न र यस आवेदनमा सूिीबद्ध
गररएका माक्रनससँग यो सम्पक्रि क्रनयन्त्रर् गनण वहनयोग्य आवास मागणक्रनदे शनहरूद्वारा सम्बखित पक्षमा ध्यानाकषणर् गररने र्ै न भनी प्रमाक्रर्त गदण र्।

4.

हस्ताक्षर गने व्यखक्तले वहन योग्य एकाइ हस्ताक्षर गने व्यखक्तको प्रमनख क्रनवास हने र् भनी प्रमाक्रर्त गदण र् र हस्ताक्षर गने व्यखक्तले वहन योग्य एकाइमा
बस्दा अन्य स्थान वा टर स्टमा िरको स्वाक्रमत्व गनण सक्दै न।

5.

माक्रथको कननै पक्रन जानकारी सत्य र सही नभएमा, यस वहन योग्य हाउक्रजङ कायणिम माफणत एकाइहरू ग्रहर् गनणका लाक्रग क्रलज वा आवाससम्बिी
सम्झौता रद्द गने क्रवषय बन्न सक्र् भनी म बनझ्दर्न ।

6.

यो प्रारखिक आवेदन हो र प्रदान गररएको जानकारीले आवासको ग्यारे ण्टी तदँ दैन भनी म बनझ्दर्न ।

7.

म बनझ्दर्न क्रक यो क्रलजसम्बिी आवेदन होइन र यक्रद वहनयोग्य एकाइ भािामा क्रदने प्रक्रियामा अगाक्रि बढ् नको लाक्रग अवसर क्रदइएमा, मैले भािामा क्रदने
कायाणलयमा क्रलज आवेदनलाई पूरा गनण आवश्यक पर्ण जहाँ मेरो क्रलज योग्यतालाई िेक्रिट स्कोर, भािावाल इक्रतहास र अपराक्रधक पृष्ठभूक्रम परीक्षर् जस्ता
अक्रतररक्त कारकहरूद्वारा क्रनधाणरर् गररने र्।

8.

यो आवेदन पेश गरे पक्रर् दे खा पने मेरो िरे लन आम्दानी वा सम्पक्रिहरूमा भएका कननै पक्रन सामग्री पररवतणन वा िरायसी संरिनामा भएका पररवतणनहरूले
मलाई वहनयोग्य आवासको लाक्रग अयोग्य ठहर्याउन सक्र् भनी म बनझ्दर्न ।

9.

सह-हस्ताक्षरकताण र उिरदायीहरूलाई अननमक्रत क्रदइएको र्ै न।

10. यक्रद मेरो इमेल ठे गानालाई यस आवेदनमा प्रदान गररन्र् भने, मैले अन्यथा क्रलखखत अननरोध नगदाणसम्म SEB हाउक्रजङ पोस्टल मेलको सिा मेल गरे र मसँग
अननरूप हने र् भनी म स्वीकार गदण र्न। मेरो सम्पकण जानकारीमा भएको कननै पक्रन पररवतणनहरूलाई क्रलखखत रूपमा SEB हाउक्रजङलाई ररपोटण गररएको
हनन पर्ण भनी म बनझ्दर्न ।
11. क्रवकासका लाक्रग सरकार वहन गनण योग्य हाउक्रजङ कायणिम जस्तै मागणक्रनदे शनहरू लागू गदाण र/वा आम्दानीको क्रहसाब गदाण SEB द्वारा
कननै पक्रन पनक्रि गररएको त्रनक्रट बाहेक योग्यताको क्रनधाणरर् SEB हाउक्रजङद्वारा मागणक्रनदे शनको आधारमा गररन्र्, क्रनर्णय अखन्तम हो भनी म स्वीकार गर्नण र म
यो आवेदनसँग सम्बखित कननै पक्रन दावी(हरू) बाट हाक्रनरक्रहत SEB हाउक्रजङ होल्ड गनण म सहमत र्न ।
12. हस्ताक्षर गने व्यखक्तले यस आवेदनमा प्रदान गररएको जानकारी प्रमाक्रर्त गनणका लाक्रग क्रसटी अफ समरक्रवल्ली, SEB हाउक्रजङ LLC र वनि पाटण नर वा
उनीहहरूकाा क्रनयनखक्तहरूलाई सहमक्रत क्रदननहन्र्। हस्ताक्षर गने व्यखक्तले तेस्रो-पक्ष सन्दभणहरूबाट आम्दानी र सम्पक्रि क्रनधाणरर् गनणका लाक्रग आवश्यक
पने जानकारीको प्रकाशनको अक्रधकार प्रदान गननणहन्र्।
13. म बनझ्दर्न क्रक यक्रद मैले आय-प्रक्रतबखित एकाइहरू ग्रहर् गरे मा, मैले वाक्रषणक रूपमा आम्दानी र सम्पक्रिको कागजात पेश गननण पर्ण ।

________________________________________________
आवेदकको हस्ताक्षर

___________________
क्रमक्रत

________________________________________________
आवेदकको हस्ताक्षर

___________________
क्रमक्रत

________________________________________________
आवेदकको हस्ताक्षर

___________________
क्रमक्रत

सबै काििािहरूलाई कभरपृ ष्ठमा तनदे तशि िररएअनुसार सं लग्न िनुछहोस्।
6900 x1 मा जाननहोस्।

प्रश्नहरूका लाक्रगinfo@sebhousing.com वा (617) 782-

यो क्रवकासले जाक्रत, रङ, राक्रिरय मूल, अपाङ्गता, उमेर, वंश, बालबाक्रलका, पाररवाररक खस्थक्रत, वंशार्नगत जानकारी, वैवाक्रहक खस्थक्रत, सावणजक्रनक
सहायता क्रवक्रध, धमण, क्रलङ्ग, यौन झनकाव, लैक्रङ्गक पक्रहिान, सैक्रनक/सैन्य खस्थक्रत वा कानूनद्वारा क्रनषेध गररएको कननै अन्य आधारसँग आधाररत
आवेदकहरूको र्नोटमा भेदभाव गदै न।
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