सूचना प्याकेट
Alta Revolution, Assembly Row
290 Revolution Drive, Somerville
(भाडासम्बन्धी अपाटट मेन्टहरू)
यो प्याकेटमा Somerville को समावेशी क्षेत्रको अध्यादे शमार्टत Alta Revolution मा प्रस्ताव गरिएका आय-प्रततबन्धन्धत भाडासम्बन्धी
अपाटट मेन्टहरूका लातग आवेदन प्रतियाबािे तवशेष जानकािी पदट छन्। िणनीततक योजना तथा सामुदातयक तवकास कायाट लय (OSPCD) को
हाउतजङ तडतभजन ि Alta Revolution ले तपाईंलाई यो सूचना पढ् न ि आवेदन पेश गनट आमन्धित गदट छ। कृपया यो समग्र प्रक्रियाको
अवक्रिभर उपयोगी मागगदर्ग क हुने भएकाले तपाईंलाई भाडामा अपार्ग मेन्ट नक्रदिँ दासम्म यस प्याकेर्मा पर्गनुहोस्। पक्रहलो अपार्ग मेन्टहरू
क्रडसेम्बर 2022 मा अक्रिभोगका लाक्रग तयार हुने छन्।
आवेदनहरू सेप्टेम्बर 12th, 2022 मा क्रदउिँ सोको 2:00 बजेसम्म पेर् गररएको हुनुपछग (पोस्टमाकग नगररएको)।
आवेदनहरूलाई क्रनम्न तररकाले पेर् गनग सक्रकन्छ:
यहािँ अनलाइन आवेदन पू रा गरे र पेर् गनुगहोस्:

https://form.jotform.com/220343974431150
मेल:

SEB हाउतजङ
सन्दभट: Alta Revolution
257 Hillside Ave
Needham, MA 02494
नोट: SEB हाउतजङ हाल

वा

सवटसाधािणलाई बन्द छ ति साइटमा SEB डर पबक्स छ!

Somerville डर प स्थान:
Alta Revolution Leasing Office
Corner of Auto Workers Way र
Harold Cohen Way
पुरूष-मतहला: तबहानको 10 बजेदेन्धि सााँ झ 6 बजेसम्म, शतनवाि
तबहानको 10 बजेदेन्धि बेलुका 5 बजेसम्म

आइतवाि: तदउाँ सोको 12 बजेदेन्धि बेलुका 5 बजेसम्म
नोट: Alta Revolution डर प बाकसम मा र्साक्रलएका
आवेददनहरू अन्तिम क्रमक्रतसम्म समीक्षा गररने छै न
वा
Scan/Email: info@sebhousing.com

वा

फ्याक्स: 617-782-4500

आय-प्रततबन्धन्धत एकाइसम्बन्धी जानकािीका लातग (617) 782-6900 मा कल गनुटहोस्। पतहलो जानकािी सत्र https://youtu.be/rECJ4MRxDVQ
मा YouTube मार्टत अगस्ट 16 2022 सााँ झको 6:00 बजे आयोजना गरिने छ ि दोस्रो जानकािी सत्र https://youtu.be/6G3_BFRcrz4

YouTube मार्फत अगस्ट 30 सााँझको 6:00 बजे आयोजना गरिने छ
(वा YouTube मा SEB हाउतजङ िोज्नुहोस्, यो अझै पतन लाइभ िे कतडट ङपतछ उपलब्ध हुने छ) ि सम्मेल कलमार्टत:
(425) 436-6200. कोड: 862627.
TTY का लातग 711 डायल गनुटहोस्। SEB हाउतजङ, LLC द्वािा तसजटना गरिएको जानकािी प्याकेट

मा
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सामान्य क्रववरण तथा भाडाहरू
Alta Revolution भनेको Somerville को सम्मेलन केन्द्रमा िहे को 290 Revolution डर ाइभमा अवन्धस्थत 329 एकाइ भाडासम्बन्धी अपाटट मेन्ट
कम्प्लेक्स हो। क्षेत्र मध्यक आम्दानी (AMI) को 50% वा सोभन्दा कम आम्दानी भएका घिपरिवािहरूलाई यीमध्ये 25 वटा अपाटट मेन्टहरू
भाडामा तदइने छ, AMI को 50% ि 80% बीच आम्दानी भएका घिपरिवािहरूलाई 25 वटा तवतभन्न अपाटट मेन्टहरू भाडामा तदइने छ ि AMI
को 80% ि 110% बीच आम्दानी भएका घिपरिवािहरूलाई 16 वटा तवतभन्न अपाटट मेन्टहरू भाडामा तदइने छ। प्रतीक्षा सूचीहरू तनम्न पृष्ठहरूमा
तवस्तृत गरिएनुसाि अक्टोबि 12, 2022 मा आयोतजत लोटिीद्वािा स्थापना गरिने छ। तनवासीहरूसाँग स्टे नलेस न्धस्टल Samsung उपकिण,
क्वाट्ट ज क्वाउनटिटपहरू, आधुतनक समापन प्याकेज, इन-युतनट वाशि ि डर ायि ि सम्पतिसम्बन्धी सुतवधाहरू हुने छन्। स्वास्थता केन्द्र, लाउन्ज,
गेम कोठा, िचनात्मक स्टु तडयो, पोििी, स्पा ि तितलङ स्टे शनहरू भएको िु ला एयि टे िेस। सबै एकाइहरू घिपालुवा जनावि अनु कूल ि 100%
धुम्रपान- ितहत हुन्छन्।
मातसक भाडा
अपाङ्गता-पहुाँचयोग्य
न्यूनतम कूल घिपरिवािको अनुमातनत आकाि
बाथ
(उपयोतगताहरू+
एकाइको (DA) ि श्रवणशन्धि
एकाइ
(परिवतटन गनुट पने रूमको
वातषटक
न्यूनतम
कमजोि भएको
प्रकाि
सङ् या
पातकटङ समावेश
#
आम्दानी**
आकाि
तवषय)
(HI) एकाइहरू
नगरिकन*)
स्टु तडयो
1 BR
2BR
3BR
स्टु तडयो
1 BR
2BR
3BR
स्टु तडयो
1BR
2BR

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

पन्धिस (25) 50% AMI अपाटट 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 छै न
उपलब्ध छै न
1 DA
उपलब्ध छै न

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

पन्धिस (25) 80% AMI अपाटट 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 छै न
1 DA
उपलब्ध छै न

सोह्र (16) 110% AMI अपाटट 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*

उपलब्ध छै न
1 DA, 1 HI
उपलब्ध छै न
1 DA

भाडावालहरू भाडाको पूरा रकम प्रत्येक मक्रहना भुक्तान गनगका लाक्रग क्रजम्मेवार हुन्छन्। सबै भाडावालहरू आफ्ना सबै ग्यािँस,
क्रवद् युत, पानी र ढल भुक्तान गनग का लाक्रग क्रजम्मेवार छन् । 50% ि 80% भाडाहरू प्रत्येक आवेदकको आम्दानीमा आधारित हुाँ दैनन्
(उनीहरूकोसाँग पतहले नै िण्ड 8 को वा सोसाँग समान भौचि नहुाँ दासम्म)। 50% ि 80% AMI एकाइहरूका लातग भाडाहरू वातषटक रूपमा
HUD घि कायटिमद्वािा सेट गरिन्छ ि वातषटक आधािमा परिवतटन हुन्छ।
*पातकटङ स्थलहरू पातकटङ स्थान आवश्यक हुने घिपरिवािहरूका लातग 3BR ि ADA एकाइहरूको भाडामा समावेश गरिएको छ। त्यहााँ
आवश्यकतामा आधारित िहे ि स्टु तडयो भाडामा तदने घिपरिवाि, 1BR ि 2BR एकाइहरूका लातग सीतमत िाली ठाउाँ हरू हुने छ। अन्यथा,
स्थानहरू $112.50/मतहनाको दिले 50% छु टमा उपलब्ध हुने छन्।
**कृपया दे र्ाइएको न्यूनतम 80% र 110% AMI चयन गररएको एकाइमा भएको सु त्ने कोठाका सङ्ख् याहरू बराबरको घरपररवारको
आकारमा आिाररत हुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्। 80% र 110% एकाइहरूका लाक्रग घरपररवारको आकारमा आिाररत रहे र
न्यूनतम र अक्रिकतम वास्तक्रवक आम्दानी सीमाहरूका लाक्रग, कृपया तलको ताक्रलका हेनुगहोस्।
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आय सीमाहरू (आय सीमाहरू कुल आम्दानी हुन्)
तपाईंको घिपरिवािको
सदस्य सङ् या

तनम्नका लातग अतधकतम आम्दानी
50 % AMI एकाइहरू
$49,100

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

अतधकतम ि न्यूनतम आम्दानी:
110% AMI एकाइहरू
$78,301-$1,07,954

1
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

Alta Revolution ले जाती, िङ, िातररय मूल, धमट, अपाङ्गता, उमेि, वंश, बालबातलका, पारिवारिक न्धस्थतत, वंशाणुगतसम्बन्धी जानकािी, वैवातहक
अवस्था, सावटजतनक सहायता तवतध, धमट, तलङ्ग, यौन उत्पीडन, लैतङ्गक पतहचान, सैतनक/सैन्य न्धस्थतत वा कानूनद्वािा तनषेध गरिएको कुनै अन्य
आधािका आधािमा आवेदकहरूको छनोट गदाट भेदभाव गदै नन्। अपाङ्गता भएका व्यन्धिहरूलाई आवासको उपयोग गनट ि आनन्द तलनका
लातग समान अवसि तदन त्यस्ता सुतवधा वा परिमाजटनहरू आवश्यक हुाँ दा, अपाङ्गता भएका व्यन्धिहरू तनयम, नीतत, अभ्यास वा सेवाहरूमा
उतचत सुतवधाहरूको अनुिोध गनट वा आवासमा उतचत परिमाजटन अनुिोध गनटका लातग हकदाि हुन्छन्।

प्रश्न:

क्रनयुक्त गररएका अपार्ग मेन्टहरू कक्रत समयका लाक्रग यस कायगिमको क्रहस्सा रहने छ?

जवार्: आवासमा स्थानान्तिणपतछ, भाडावालहरूले वातषटक रूपमा आय प्रमातणत गनुट हुने छ ि घिपरिवािको कूल वातषटक आम्दानी आफ्नो
घिपरिवािको आकािका लातग त्यततबेलाको लागूयोग्य आम्दानीको सीमा 140% भन्दा बढी नभएसम्म उनीहरूको आम्दानी-प्रततबन्धन्धत
एकाइका लातग योग्य मातनन्छ (थप तवविणहरूका लातग वातषटक योग्यता ि भाडा समीक्षा हे नुटहोस्)। घिे लु आम्दानी सीमाहरू HUD द्वािा
वातषटक रूपमा अद्यावतधक गरिन्छ। 50% ि 80% AMI एकाइहरूका लातग, HUD HOME को भाडामा वृन्धि वा उपयोतगता भिा कम
भयो भने, भाडामा वृन्धि हुने छ। कृपया प्रािन्धिक भाडाहरू 2021 HUD HOME भाडाहरूमा आधारित हुन्छन् भन्ने कुिाबािे सचेत
िहनुहोस्। हिे क वषट समिको अवतधमा HUD द्वािा भाडाहरू अद्यावतधक हुन्छ ि पुन: प्रमाणीकिण तथा तलज नवीकिण समयको
आधािमा 2022 वा 2023 HUD HOME भाडा िकम पूवाट नुमातनत पुन: प्रमाणीकिणमा प्रयोग गनट सक्नुहुन्छ।

प्रश्न:

50% र 80% तथा 110% AMI एकाइबीचको क्रभन्नता के हो?

जवार्: एकाइ तर्तनशहरू भवनका सबै एकाइहरूको लातग बजाि-दि एकाइहरू जस्तै हुन्। तभन्नता भनेकोआम्दानीको योग्यता मानदण्ड मात्र
हो। 50% मा सेट गरिएका AMI इकाइहरूमा न्यू नतम ि अतधकतम आय सीमाहरू हुन्छन् ि परिणाम स्वरूप, भाडा दिहरू कम
हुन्छन्। 80% मा सेट गरिएको AMI एकाइहरूमा उि न्यू नतम ि अतधकतम आम्दानी सीमाहरू ि यस्तै हुन्छन्, उनीहरूको भाडा दि
बढी छ। 110% AMI एकाइहरूमा प्रमाणीकिणको समयमा एकाइ प्रयोग गिे ि वा एकाइको लातग आवेदन तदएि घिपरिवािको
प्रस्तातवत आम्दानीको आधािमा तनधाट िण गरिएका भाडाहरू हुन्छन्। 110% AMI एकाइहरू प्रयोग गने घिपरिवािहरूको
घिपरिवािको आकािको आधािमा 80% ि 110% AMI बीचमा आम्दानीहरू हुनुपछट ।

प्रश्न:

कस्ता एकाइहरूमा भाडामा समावेर् गररएको पाक्रकगङ्ख गने ठाउिँ हरू हुन्छन् र मैले भाडामा क्रलएको
एकाइमा पाक्रकगङ्ख गने ठाउिँ नभएमा के गने?

जवार्: सबै 3BR ि ADA अपाटट मेन्टहरूमा पातकटङ स्थान आवश्यक हुने घिपरिवािहरूका लतग वहनीय भाडामा एउटा पातकटङ स्थान समावेश
गरिने छ। त्यहााँ अततरिि 30 वटा पातकटङ स्थान छ जु न पातकटङ स्थानका लातग कागजातीकिण गरिएको आवश्यकताको आधािमा
2BR (6 वटा स्थान), 1BR (20 वटा स्थान) ि स्टु तडयो (4 वटा स्थान) एकाइहरूका भाडावालहरूलाई पतहला आउनेले पतहला पाउने
आधािमा तनतदट र गरिने छ। कागजातीकिण गरिएको आवश्यकताको अथट भाडावालले कमनवे ल्थ अर् म्यासाचुसेट्समा काि बीमाकृत
गनुटभएको छ ि तनम्न मध्ये एक छ: 13 वषटभन्दा कम उमेिको कम्तीमा 1 जना आतश्रत व्यन्धि हुनुहुन्छ वा 65 वषटभन्दा बढी उमेिको
कम्तीमा 1 जना आतश्रत व्यन्धि हुनुहुन्छ वा सवािी साधनमा पहुाँ च आवश्यक हुने तचतकत्सा अवस्था छ वा सवािी साधन (अथाट त् उब्बि
सवािी चालक) मा पहुाँ च हुनपश्चात तसधै प्रासतङ्गक हुने िोजगािी छ वा बस, सबवे, िे ल, र्ेिीसतहत सावटजतनक टर ान्धन्जट स्टे शनको 1/3माइल अधटव्यासतभत्र अवन्धस्थत नभएको िोजगािीको स्थान छ। पातकटङ स्थान समावेश नभएका एकाइ चयन गनुट भएका भाडावालहरू वा
दोस्रो स्थान भाडामा तलन चाहे का भाडावालका लातग, पातकटङ स्थानहरू $112.50/मतहनाको दिले भाडामा तदनका लातग उपलब्ध छन्।
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योग्यताका आवश्यकताहरू
प्रश्न:

Alta Revolution मा 50% र 80% र 110% अपार्ग मेन्टहरूका लाक्रग आवेदन क्रदन को योग्य
हुनुहुन्छ?

जवार्: 50% वा 80% वा 110% एकाइको लातग योग्य ठहरिन, घिपरिवािहरूले तनम्न मानदण्ड पूिा गनुट पदट छ:
1. यस िण्डमा (ि अतघल्लो पृष्ठका तातलकाहरूमा) हाइलाइट गरिए जस्तै प्यािातमटिहरूमा योग्य ठहरिन
उहााँ हरूसाँग आम्दानी वा सम्पतिहरू हुनुपछट ।
2. घिपरिवािहरूमा कम्तीमा एक व्यन्धिका लातग एउटा सुत्ने कोठा हुनुपछट *। (उदाहिणका लातग, एउटा व्यन्धिको
घिपरिवािले 2BR एकाइका लातग आवेदन तदन सक्नुहुन्न।)
3. घिपरिवािहरूसाँग कूल सम्पतिहरूमा $75,000 भन्दा धेिै हुन सक्दै न (अवकाश, कलेज ि स्वास्थ्य बचत िाता
सम्पति सीमाप्रतत गणना हुाँ दैन; यद्यतप, अवकाश िाताहरूबाट आजटन गरिएको ब्याज आम्दानीका रूपमा गणना
हुन्छ)।
4. घिपरिवािहरूले कायटिम प्रमाणीकिणमा घिहरूको स्वातमत्व तलन सक्दै नन् (त्यसैले घिपरिवािका सदस्यले
हालैमा घिहरूको स्वातमत्व वा कामका दस्तावेज वा घि ऋणमा तलएमा, यसलाई आम्दानी प्रमाणीकिण ि स्थानान्ति
हुनुपूवट तबिी गरिनु पदट छ)।
5. एकसाथ आवेदन तदने असम्बन्धन्धत ि अतववातहत घिपरिवाि सदस्यहरूले उहााँ हरू हाल कायटिम प्रमाणीकिणको
समयमा साँगसाँगै बस्नुहुन्छ भनी प्रमाणीकिण प्रदान गनुट पने हुन्छ। साँगै बस्ने इततहास नभएका अतववातहत संलग्न
घिपरिवािहरू योग्य हुाँ दैनन्।
6. घिपरिवािका सबै प्रमुि व्यन्धिहरू पूणटकालीन तवद्याथी (PhDहरू सतहत) हुन सक्दै नन्। घिपरिवािको प्रमुि
व्यन्धि भएको पूणटकालीन तवद्याथी पूणटकालीन तवद्याथी नभएको ि हाल Alta Revolution मा बस्ने कोही
व्यन्धिहरूसतहत घिपरिवािको सह-प्रमुि व्यन्धि भएमा मात्र योग्य हुनुहुन्छ।
*घिपरिवािका सदस्यहरूभन्दा धेिै सुत्ने कोठाहरू भएका एकाइहरूका लातग कागजातीकिण भएका तचतकत्सा

आवश्यकताहरू भएका घिपरिवािहरू उि एकाइहरूका लातग योग्य हुन सक्छन्। आवश्यकताको प्रमाणीकिण
आम्दानी प्रमाणीकिणको समयमा प्रस्तुत गनुटपदट छ।
परियोजनामा हाल Somerville को तनवासी भएका परिवाहरू ि Somerville मा पूणटकालीन समयको लातग काम गने
घिपरिवािहरूलाई एकाइहरूका लातग छनोट गनट तदइने छ (“पूणटकालीन समय” लाई कन्धम्तमा पतन हप्ताको 32
घण्टाको माध्यमानको रूपमा परिभातषत गरिन्छ, पृष्ठ 10 मा स्थानीय प्राथतमकता)। साथै, केही एकाइहरू असितापहुाँ चयोग्य हुने छन्। सबै घिपरिवािहरूले अपाङ्गता-पहुाँ चयोग्य एकाइहरूका लातग आवेदन तदन सक्नुहुन्छ ति
पहुाँ चयोग्य एकाइको कागजातीकिण गरिएको आवश्यकता भएको घिपरिवािले मुय प्राथतमकता पाउनु हुने छ।
अपाङ्गता-पहुाँ चयोग्य एकाइको आवश्यकता अनुसाि प्राथतमकताबािे प्रश्नहरूका लातग, कृपया “अपाङ्गता-पहुाँ चयोग्य
एकाइसम्बन्धी जनाकािी” हे नुटहोस्।

प्रश्न:

आम्दानी योग्यताका आवश्यकताहरू के-के हुन्?

जवार्: पृष्ठ 3 मा भएको अतधकतम आम्दानी तातलका ि पृष्ठ 3 मा भएको न्यूनतम आम्दानी तातलकाले Alta Revolution मा
आम्दानी प्रक्रतबन्तन्धत सबै एकाइहरूका साथै प्रत्येक एकाइको प्रकार र घरपररवारको आकारका लाक्रग
आम्दानी योग्यताका आवश्यकताहरूको क्रवश्लेषणलाई दे र्ाउिँ छ। 50% AMI वा सोभन्दा कम आम्दानी भएका
घिपरिवािहरूका लातग उपलब्ध भएका अपाटट मेन्टहरूका लातग, घिपरिवािहरूसाँग भाडा ि उपयोतगताहरूको िचट
बेहोनटका लातग पयाट प्त आम्दानी छ भनी सुतनतश्चत गनटका लातग न्यूनतम आम्दानी स्थापना गरिएको छ। आम्दानी
अनुपातको आवश्यक दि 40% (अथाट त् आवेदकको मातसक आम्दानी मातसक दिभन्दा लगभग 2.5 गुणा बतढ हुनुपछट )
हो। न्यूनतम आम्दानी आवश्यकताहरू मोबाइल हाउतजङ अनुदान (जस्तै िण्ड 8, MRVP, VASH आतद) भएका
आवेदकहरूका लातग छु ट हुन्छ। कृपया थप तवविणहरूका लातग चिणबि प्रतियामा “तलतजङ कायाट लयको समीक्षा”
हे नुटहोस्। र्ण्ड 8 को भौचर भएको घरपररवार आफ्नो भौचरको मूल्यबारे अस्पष्ट हुनुहुन्छ भने, उनीहरूले
आफ्नो जारी गने हाउक्रजङ्ख अक्रिकारीलाई सम्पकग गनुगपछग ।
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प्रश्न:

म आवेदन क्रदनका लाक्रग Somerville को र्हरको क्रनवासी हुनुपछग ?

जवार्: पदै न। मातथ उन्धल्लन्धित आम्दानीका मागटदशटनहरू पूिा गने सबै परिवाहरूले आम्दानी-प्रततबन्धन्धत अपाटट मेन्टका लातग आवेदन
तदन सक्नुहुन्छ। प्राथतमकताका आवश्यकताहरू पूिा गने ि हालको प्रमाणीकिण प्रदान गने आवेदकहरूलाई प्रतीक्षा
सूचीहरूमा उनीहरूको उि स्थान भएको कािण 50% ि 80% ि 110% AMI अपाटट मेन्टहरू भाडामा तदनका लातग अवसि
तदइने छ। प्राथतमकताहरूका बािे मा थप जानकािीका लातग, कृपया पृष्ठ 10 मा जानुहोस्।

प्रश्न:

के मैले दु वै 50% र 80% र 110% AMI अपार्ग मेन्टका लाक्रग आवेदन क्रदन सक्छु ?

जवार्: होइन, घिपरिवािहरू 50% AMI एकाइ वा 80% AMI एकाइ वा 110% AMI एकाइका लातग मात्र योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
घिपरिवािको आम्दानी 50% AMI भन्दा कम छ भने, उहााँ हरूसाँग न्यूनतम आम्दानीको मापदण्ड पूिा गनटका लातग भौचि वा
अनुदान वा आम्दानीमा भएको घाटा पूिा गनट पयाट प्त सम्पति भएता पतन उहााँ हरू 80% AMI एकाइका लातग योग्य हुनुहुाँदैन।
घिपरिवािको आम्दानी 50% ि 80% AMI बीच भएमा, उनीहरू 80% AMI का लातग मात्र योग्य छन्।

प्रश्न:

घरपररवारको आम्दानी कसरी क्रनिागरण गररन्छ?

जवार्: घरपररवारको आम्दानी भनेको उनीहरूको हालको आम्दानी र सम्पक्रिहरूमा आिाररत रहेर आगामी 12 मक्रहनामा
(आवेदनको तमततदे न्धि सुरु गने ि 12 मतहनामा प्रोजेक्ट गने) घिपरिवािको सबै घिका सदस्यले प्राप्त गनुट भएको जम्मा
अनुमातनत िकमको कूल िकम हो। सिव भएसम्म आम्दानीको सही अनुमान प्रदान गने प्रयासमा, लटिी एजेन्टले भावी
आम्दानी अनुमानहरूका लातग आधाि प्रदान गनट ऐततहातसक आम्दानीको डाटा पतन समीक्षा गनुट हुने छ। तपाईंले आगामी 12
मतहना (अनुमातनत वृ िहरू वा बोनसहरू लगायत) मा प्रप्त गनुटहुन्छ भनी पूवाट नुमान गनुट भएको कुनै पतन पैसालाई आम्दानीको
रूपमा गणना गरिने छ ि पतछल्लो 3 मतहनामा प्राप्त गनुटभएको पैसाहरूलाई भावी आम्दानी प्रोजेक्ट गनटको लतग तवश्लेषण गरिने
छ। यसमा सामातजक सुिक्षा, संभिण, बाल सहायता, ओभिटाइम भुिान, बोनसहरू, बेिोजगािी, तवच्छे द भुिान, आं तशक
समयको िोजगािी, परिपक्व बोन्डहरू, अदालती व्यवस्थापनमा प्राप्त गनुट पने पैसाहरू ि बैङ्क िाताहरू ि अन्य सम्पतिहरूमा
भएको वास्ततवक वा आिोतपत ब्याज ि लाभां शहरू पदट छन् ति यततमा मात्र सीतमत हुाँ दैन। आम्दानीका सबै स्रोतहरू 18
वषटभन्दा कम उमेिका घिपरिवािका सदस्यहरूका लातग ि आतश्रत तथा आफ्नो तवद्यालयबाट पूणटकालीन तवद्याथी न्धस्थततको
प्रमाणीकिण उपलब्ध गिाउने पूणटकालीन तवद्याथीहरूका लातग $480/वषट भन्दा बढी कुनै पतन आम्दानी िोजगािबाट कमाएको
आम्दानीको अपवादका साथमा गणना गरिन्छ (ति यो पारिवारिक आम्दातनको गणनाबाट छु ट प्राप्त गिे तापतन त्यस्ता सबै
आम्दानी अझै पतन कागजातीकिण गनुट पदट छ भन्ने कुिा ध्यानमा िाख्नुहोस्)।
सबै आवेदकहरूले अन्यथा सहायता गने काजातहरू प्रमाणीत नहुाँ दासम्म गत 12 मतहनाभि प्राप्त गरिएको कुनै पतन पैसाहरू
प्राप्त गनट जािी िाख्नु हुने छ भनी मातनने छ। गत वषट भिमा प्राप्त गरिएको कुन पैसालाई उनीहरूको तगन्ती गरिएको
आम्दानीको रूपमा गणना गनुट पछट वा पदै न भनी तनधाट िण गने कुिा घिपरिवािको हातमा हुाँ दैन। त्यसकािण, सबै पैसाहरूलाई
आवेदनमा सूचीवि गनुट पदट छ ि घिपरिवािको योग्यता तनधाटिण गने कायटमा हुने यी पैसाहरूको समावेशन आम्दानी-प्रततबन्धन्धत
हाउतजङ तनदे तशकाहरूमा आधारित िहने छ। साथै, आवेदकले घिपरिवाि छु तिएि छु िै ठे गानाहरूमा बस्दै आइिहे को कुिाको
प्रमाणीकिण प्रदान नगदागसम्म कानूनी रूपमा तववातहत दम्पतीहरूलाई घिपरिवािको सदस्य मातनेने छ। प्रमाणीकिण सम्बन्ध
तवच्छे द/अलग हुने उजुिी दायि गरिएको (कानुनी कागजातले भागीदािहरूका छु िै ठे गानाहरू दे िाउाँ छ भने) दे िाउने
आदालतमा दायि गिे को कागजातको प्रतततलतप वा छु िै तलजका प्रतततलतपहरू ि/वा छु िै ठे गाना भएको उनीहरूको नामको
उपभोिा तबलका प्रतततलतपहरू (कुनै अदालतमा दायि गरिएको जानकािी उपलब्ध हुाँ दैन भने) वा उनीहरू छु तिएका छन् ि
छु िै ठे गानामा बस्दै आइिहे का छन् भनी पुतर गदै प्रत्येक जीवनसाथीले तदनुभएको नोटिी गरिएका बयानहरू हुनुपछट ।
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सम्पक्रिका सीमाहरू
घरपररवारका सबै सदस्यको जम्मा सम्पक्रि $75,000 भन्दा बढी नहुन सक्छ र यसमा अवकार् र्ाताका साथै कले ज
तथा स्वास्थ्य बचत योजनाहरू समावेर् हुिँदैनन् ।

आम्दानी प्रमाणीकरणको भागको रूपमा सम्पक्रिहरू
सम्पतिहरूद्वािा तनतमटत आम्दानीलाई आम्दानी सीमातर्ट गणना गरिन्छ। सम्पतिहरू जम्मा $5,000 वा सोभन्दा बढी भएमा,
सम्पतिहरूबाट कमाइएको उितम वास्ततवक आम्दानी वा सबै सम्पतिको 0.06% आम्दानीमा अतभयोग लागेमा, आयको
रूपमा गणना गरिने छ। अन्यथा, $5,000 अन्तगटतका सम्पतिहरूका लातग, आजटन गरिएको वास्ततवक आम्दानी मात्र गणना
गरिन्छ। घिपरिवािका सम्पतिहरूलाई आवेदनको समयमा गणना गरिन्छ। सम्पतिहरूमा नगद, बचतमा िहे को िकम ि चालू
िाता, तडतजटल मुद्रा, नगद एपहरू (भे न्मो, FPayPal, Cash App आतद), स्टकको नेटको नगद मूल्य, बोण्डहरू ि पुाँ जी
लगानीहरू पनट सक्छन् ि यततमा मात्र सीतमत हुाँ दैनन्। सम्पति सीमातर्ट अवकाश िाताहरूलाई गणना नगरिाँ दा, 70% पूणट
िातामा कायटिम गणना गरिने ि उि िकमबाट 0.06% आम्दानीमा अतभयोग लाग्ने भएकाले अवकाश िाताको पूणट मानलाई
रिपोटट गरिनुपछट ।

उदाहिणः घिपरिवािसाँग बचत िातामा $10,000 छ जसले 1% आजटन गछट ि अवकाश िातामा $100,000 छ जुन सतिय
रूपमा प्रयोग गरिने छै न। कायटिमले अवकाश िाता ($70,000) को 70% मात्र गणना गनेछ।
सम्पतिको सीमामा उनीहरूको जम्मा सम्पति: $10,000 (अवकाश िाताहरूलाई िाता सीमातर्ट गणना गरिाँ दै न)
अतभयोग लगाइएको आम्दानीमा उनीहरूको जम्मा आम्दानी:
$10,000 + $70,000 = $80,000
सम्पतिहरूबाट वास्ततवक आम्दानी:
$100 +
$0
= $100 (A)
0.06% मा अतभयोग लगाइएको आम्दानी:
0.06% of $80,000 = $48.00 (B)
उि घिपरिवािका लातग, कायटिममा सम्पतिहरूबाट वास्ततवक आम्दानी वा सम्पतिहरूबाट अतभयोग लगाइएको
आम्दानीभन्दा धेिै लाग्ने भएकाले अन्य सबै आम्दानीका स्रोतहरूबाट उनीहरूले प्राप्त गने आम्दानीमा $100 थतपने छ

प्रश्न:

मैले मेरो 401K वा अवकार् कोषबार् पैसा क्रिताग गनग नसकेमा, मैले मेरा सम्पक्रिहरूको
सूची बनाउिँ दा यसलाई समावेर् गनुगपछग ?

जवार्: पछट । कृपया अवकाश िाताहरूलाई $75,000 सम्पति सीमातर्ट गणना गरिाँ दै न भन्ने कुिालाई ध्यानमा िाख्नुहोस्
यद्यतप तपाईंले अझै पतन आम्दानी प्रमाणीकिणको भागको रूपमा आवेदनमा तपाईंका हालका सबै अवकाश
कोषहरूको पूणट मूल्य समावेश गनुटपछट । आम्दानी प्रमाणीकिणमा सबै सम्पतिहरूबाट आजट न गरिएको ब्याज
आम्दानी पदट छ। यो तपाईंको हालको अवकाश िाताको जम्मा मूल्यबाट 30% कटौती गरिएको कािणले भएको हो ि
बााँ की 70% लाई हालको नगद मूल्य मातनन्छ, जसलाई त्यसपतछ हालको पासबुकको 0.06% को दिले गुणान गरिन्छ।
परिणाम िकमलाई आम्दानी योग्यताका उद्दे श्यहरूका लातग उि िकमबाट अतभयोग लगाइएको ब्याज आम्दानीको
रूपमा गणना गरिने छ।

प्रश्न:

म मेरो आफ्नै आम्दानी वा िेक्रडर् इक्रतहासमा आिाररत क्रलजका योग्य हुन नसकेमा, म मेरो
क्रलजमा सह-हस्ताक्षरकताग हुन सक्छु ?

जवार्: सक्नुहुन्न। अपाटट मेन्टमा बस्ने मातनसहरूले मात्र तलज हस्ताक्षि गनट सक्छन्। आवेदन तदने घिपरिवािहरू आर्ैले
आम्दानीसम्बन्धी योग्यताहरू पूिा गनुटपछट । घिपरिवािभन्दा बातहिको कोही व्यन्धि भाडा भुिान गनटमा मद्दत गनट
गइिहनुभएको छ भने, भुिान गनुट पने िकमलाई कायटिम आवेदनमा आम्दानीको तातलकामा ''सामतयक
भुिानीहरू'' को रूपमा सूचीबि गरिनुपछट । यी भुिानीहरूलाई आवेदन तदने घिपरिवािको आम्दानीको रूपमा
गणना गरिने छ।
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प्रश्न:

के पूणगकालीन क्रवद्याथीले 50% वा 80% वा 110% AMI एकाइको लाक्रग आवेदन क्रदन
सक्छन्?

जवार्: घिपरिवािका सबै प्रमुि व्यन्धिहरू पूणटकालीन तवद्याथीहरू हुन ि लटिीका लातग योग्य हुन सक्दै नन्। त्यसै ले
घिपरिवािको एक व्यन्धि पूणटकालीन तवद्याथी हुनुहुन्छ भने उनीहरू अयोग्य हुन्छन्। दु ई व्यन्धिको घिपरिवािमा दु ई
जना पूणटकालीन तवद्याथीहरू भएमा, उनीहरू अयोग्य हुन्छन्। घिपरिवािको मुय व्यन्धि भएको पूणटकालीन तवद्याथी
पूणटकालीन तवद्याथी नभएको कोही व्यन्धिको घिपरिवािको सह-प्रमुि व्यन्धि हुनुहुन्छ भने उहााँ आय-प्रततबन्धन्धत
एकाइका लातग मात्र योग्य हुनुहुन्छ। आं तशक समयका तवद्याथीहरूमा कुनै प्रततबन्धहरू हुाँ दैनन्। पूणटकालीन
तवद्याथीको न्धस्थततमा PhDs पदट छ ि तवद्यालयको ितजस्टर ािको कायाट लयद्वािा परिभातषत गरिन्छ। घिपरिवािको प्रमुि
भन्नाले एकाइ प्रयोग गने अको व्यन्धिको किहरूमा आतश्रतको रूपमा सूचीबि नभएको कुनै पतन 18 वषटभन्दा बतढ
उमेिको तनवासीलाई बुतझन्छ। प्रमाणीकिण आवेदनसाँग तवद्याथी न्धस्थततको प्रमाणीकिण पेश गनुटपछट ।

प्रश्न:

मैले हाल घर स्वाक्रमत्वमा क्रलएको भए तापक्रन, के मैले 50% वा 80% वा 110% AMI
एकाइका लाक्रग आवेदन क्रदन सक्छु ?

जवार्: हाल घिको स्वातमत्व प्राप्त गने आवेदकहरू लटिीको लातग आवेदन तदन योग्य छन् ति कायटिम प्रमाणीकिणको
समयमा घिपरिवािको कुनै पतन सदस्यले घिको स्वातमत्व प्राप्त गनट वा कािोबाि वा तधतोबन्धकमा आफ्नो नाम िाख्न
पाउाँ दैनन्। यतद घि कायटिम प्रमाणीकिणमा तबिी गरिएको छै न भने (वा यतद घि सम्बन्ध तवच्छे द/तवच्छे द सम्प्झौताको
भाग हो ि सम्बन्ध तवच्छे दलाई समापन गरिएको छै न भने), घिपरिवाि अयोग्य हुने छन् ि आम्दानी-प्रततबन्धन्धत
अपाटट मेन्ट तलज गनट सक्षम हुने छै नन्।
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घरपररवार आकारको आवश्यकता
प्रश्न:

घरपररवारको आकार उपयुक्तको कसरी क्रनिागरण गररएको हुन्छ?

जवार्:

कायटिमलाई एउटा व्यन्धिको लातग प्रतत शयन कक्षको आवश्यक पछट ।
उदाहिणका लातग, 1-व्यन्धिको घिपरिवाि 2BR वा 3BR एकाइहरूका लातग योग्य हुाँ दैनन्। तथा 2 व्यन्धिको
घिपरिवािले 3BR एकाइको उपयुि हुन सक्दै न। कागजातीकिण गरिएको आवश्यकता भएमा तनतश्चत योग्य
घिपरिवािहरूले आफ्नो घिपरिवािको आकाि नाघ्ने एकाइका लातग उतचत आवासको अनुिोध गनट सक्नुहुन्छ।
"घिपरिवाि" तलजमा दे िा पिे को सबै व्यन्धिको नाम ि सबै व्यन्धिले हाउतजङ यूतनट आफ्नो प्राथतमक तनवासको
रूपमा ओगट् ने तवचाि हुने छ। आवेदकले घिपरिवािहरू छु तिएि छु िै ठे गानाहरूमा बतसिहे का छन् भनी
प्रमाणीकिण उपलब्ध नगराउिँ दासम्म कानूनी रूपमा तववातहत दम्पतीहरूलाई घिपरिवािको भाग मातनने छ भन्ने
कुिा ध्यानमा िाख्नुहोस्। प्रमाणीकिण सम्बन्ध तवच्छे द/अलग हुने उजुिी दायि गरिएको (कानुनी कागजातले
भागीदािहरूका छु िै ठे गानाहरू दे िाउाँ छ भने) दे िाउने आदालतमा दायि गिे को कागजातको प्रतततलतप वा छु िै
तलजका प्रतततलतपहरू ि/वा छु िै ठे गाना भएको उनीहरूको नामको उपभोिा तबलका प्रतततलतपहरू (कुनै अदालतमा
दायि गरिएको जानकािी उपलब्ध हुाँ दैन भने) वा उनीहरू छु तिएका छन् ि छु िै ठे गानामा बस्दै आइिहे का छन् भनी
पुतर गदै प्रत्येक जीवनसाथीले तदनुभएको नोटिी गरिएका बयानहरू हुनुपछट ।
घिपरिवािको प्रमुिसाँग अदालतद्वािा कागजातीकिण गरिएको भौततक संिक्षण वा एक वषटमा 180 तदनको लातग
अतभभावकत्व भएमा मात्र, नाबालकहरू/आतश्रतहरूलाई घिपरिवािको भाग मातनने छ।

प्रश्न:

के घरपररवारको सदस्यले हालैमा गभगवती भएको नजन्तिएको बच्चालाई हाम्रो
घरपररवारको आकारतिग आम्दानीको योग्यता प्रयोजनहरूको गणना गछग न्?

जवार्: लटिी (अक्टोबि 10th मा आयोतजत) को समयमा नजन्धन्मएको बिा आफ्नो त्रैमातसकमा भएमा मात्र, घिपरिवािले
उनीहरूलाई घिपरिवािको सदस्य (त्यसै ले बिाको जन्म हुने तमतत तडसेम्बि 26th, 2022 मा वा सोभन्दा अतघ हुनुपछट )
को रूपमा तगन्ती गनट सक्छन्। घिपरिवािहरूले लटिीको आवेदनको साथमा गभाट वस्थाको प्रमाण पेश गनट आवश्यक
हुाँ दैन ति लटिी पतछ प्रमाणीकिण आवेदनको साथमा गभाट वस्थाको प्रमाण ि सतट पेश गनुटपने छ।

प्रश्न:

यक्रद म हालैमा सम्बन्ध क्रवच्छे द/क्रवभाजनबार् गुक्रिरहेको छु वा क्रवच्छे द/क्रवभाजन हुन योजना
बनाइरहेको छु भने, के मैले अझै पक्रन आवेदन क्रदन सक्छु ?

जवार्: गैि-घिमातलकहरूका लातग, कानूनी रूपमा तववातहत दम्पतीहरूलाई घिपरिवािको भाग मातनने छ, आवेदकले
घितपिवाि छु तिएि छु िै ठे गानाहरूमा बस्दै आइिहे को कुिाको प्रमाणीकिण प्रदान नगदागसम्म कानूनी रूपमा
तववातहत दम्पतीहरूलाई घिपरिवािको सदस्य मातनने छ। प्रमाणीकिण सम्बन्ध तवच्छे द/अलग हुने उजुिी दायि
गरिएको (कानुनी कागजातले भागीदािहरूको छु िै ठे गानाहरू दे िाउाँ छ भने) दे िाउने आदालतमा दायि गिे को
कागजातको प्रतततलतप, छु िै तलजका प्रतततलतपहरू, छु िै ठे गाना भएको उनीहरूको नामको उपभोिा तबलका
प्रतततलतपहरू वा उनीहरू छु तिएका छन् ि छु िै ठे गानामा बस्दै आइिहे का छन् भनी पुतर गदै प्रत्येक जीवनसाथीले
तदनुभएको नोटिी गरिएका बयानहरू हुनुपछट । लटिी अनुसाि स्थापना गरिएका प्रतीक्षा सूचीहरूमा एकदमै उि
स्थानमा भएका घिपरिवािहरूलाई तदइएको प्रमाणीकिण आवेदनमा घिपरिवािहरूले प्रदान गनुट पने कागजातका
बािे मा थप तवविणहरू हुने छन्। तपाईंले सम्बन्ध तवच्छे द गने बािे मा तवचाि मात्र गनट सुरु गनुटभएको छ ि कुनै कानूनी
कदम चातलएको छै न ि तपाईं छु िै ठे गानाहरूमा बस्नुहुन्न भने, तपाईंले घिपरिवािको एकल प्रमु ि व्यन्धिको रूपमा
आवेदन तदन सक्नुहुन्न ि तपाईंको आवेदनलाई तपाईंको हालको जीवनसाथी तपाईंसाँग आम्दानी-प्रततबन्धन्धत
अपाटट मेन्टमा सनुट हुने छ वा छै न भन्ने कुिा अनुसाि समीक्षा गरिने छ। सम्बन्ध क्रवच्छे दको अवस्थाबार्
गुक्रिरहनु भएका घरमाक्रलकहरूका लाक्रग,घि तबिी भएको हुनुपछट ि तपाईं सनटभन्दा अगातड सम्बन्ध तवच्छे दको
अन्धन्तम तनणटय तलइएको हुनुपदट छ (तपाईं दस्तावेजबाट तनस्कनुपने हुन्छ)।
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प्राथक्रमकताको जानकारी
प्रश्न:

50% र 80% र 110% AMI एकाइहरूलाई कसरी प्राथक्रमताहरू क्रदइन्छ?

जवार्: यो तवकासलाई अनुमतत तदएको समावेशी क्षेत्रको अध्यादे शले Somerville मा बसोबास गने वा Somerville मा
पूणटकालीन रूपमा काम गने परिवाहरूका लातग प्राथतमकता स्थापना गिे को छ (तवविणहरूका लातग तल हे नुटहोस्)।
यी मापदण्ड पूिा नगने घिपरिवािहरूले अझै पतन आवेदन तदन सक्छन् ि ततनीहरू प्राथतमकता तदइएका
घिपरिवािहरूभन्दा कम प्रतीक्षा सूचीमा िहने छन्। पृष्ठ 13 मा िहे को प्रतीक्षा सूचीहरूले यी प्रथतमकताहरू कसिी
तदइन्छ भनी दे िाउाँ छ।

प्रश्न:

यी प्राथक्रमकता कुनै पक्रन परपवारको लाक्रग योग्य छै न भने क गनुगहुन्छ?

जवार्:

प्राथमिकता नदिइएका योग्य घिपरिवािहरूप्राथतमकता तदइएका व्यन्धिहरूको पछातड गैि-प्राथतमकता लटिी
पुलमा िान्धिने छ ि उनीहरू अझै पतन आवेदन तदएका एकाइका आकािहरूका लातग लटिीमा प्रवेश गने छन्।
उनीहरूलाई प्रथतमकताहरूका लातग योग्य ठहरिएका घिपरिवािहरूको पछातड भएका ती एकाइहरूका लातग
प्रतीक्षा सूचीहरूमा पदहरू दइने छ (ती तवविणहरूका लातग पृष्ठ 13 मा भएका प्रतीक्षा सूचीहरू हे नुटहोस् )।

प्रश्न:

मैले Somerville लाई मेरो लर्री आवेदनसिँगै प्राथक्रमक कागजात उपलब्ध गराउनुपछग ?

जवार्: पदै न, तपाईंले उपलब्ध गिाउनु पदै न। ति उनीहरू Somerville मा लाइभ/पूणट-समय काममा हुन्छन् भनी आफ्नो
लटिी आवेदनमा तचन्ह लगाउने घिपरिवािहरूलाई आम्दानी प्रमाणीकिणको समयमा प्रमाणीकिण गने कागजात पेश
गनट आवश्यक पने छै न (केही अवस्थाहरूमा, आम्दानी प्रमाणीकिणअतघ यो प्राथतमकताको सहायक कागजात पेश
गनट आवश्यक पनट सक्छ) भन्ने कुिा ध्यानमा िाख्नुहोस्। Somerville मा लाइभ/पूणग-समयमा काम गने तर
आवश्यक भएको र्ण्डमा आवश्यक कागजात पेर् नगने घरपररवारहरूलाई सबै प्रतीक्षा सूचीबार् हर्ाइने
छ।
तपाईं हाल Somerville मा बस्नुहुन्छ ि Somerville प्राथतमकताका लातग आवेदन तदनुहुन्छ भने, लटिीपतछ
तपाईंलाई आफ्नो सबै भन्दा हालै को उपयोतगता तबलको प्रतततलतप वा हालको तलजको प्रतततलतप वा बैंक तवविणको
प्रतततलतप वा तपाईंको सेल र्ोनको तबलको प्रतततलतप वा तपाईंको मतदाता दताट पेश गनट आवश्यक हुने छ। कागजात
हालैको हुनुपछट ि Somerville मा आवेदकको नाम ि ठे गाना समावेश गरिनुपछट । तपाईं हाल Somerville मा पूणट
समय काम गनुटहुन्छ ि Somerville प्राथतमकताको लातग आवेदन तदनुहुन्छ भने, लटिीपतछ तपाईंले (A) तपाईं
हप्ताको 32 घण्टाभन्दा बढी समय भौततक रूपमा िोजगािमा लाग्नुभएको Somerville को ठे गाना दे िाउने तपाईंको
एकदमै हालको भुिान तवविणहरू पेश गनट आवश्यक हुने छ वा तपाईंको भुिान तवविणले ती तवविणहरू
दे िाउाँ दैन भने, तपाईंले (B) कामको ठे गाना, कमटचािीको नाम ि Somerville मा तपाईंले काम गने प्रतत हप्ता
समयको मात्रा उल्लेि गने कम्पनीको लेटिहे डमा तपाईंको िोजगािदाताद्वािा हास्ताक्षि गरिएको कथन पेश गनट
आवश्यक पने छ। उपलब्ध गिाइएको कथनले Somerville को ठे गाना समावेश गछट ि काम गरिएको औसत समय
प्रमातणत गछट भने, सामान्यतया Somerville मा काम गने ति कोतभड-19 को कािणले हाल टाढाबाटै काम
गरििहनुभएको घिपरिवािको सदस्य प्राथतमकताका लातग योग्य हुन सक्नुहुन्छ। Somerville कायग प्राथक्रमकताहरू
Somerville मा िोजगािीको लातग प्रमाणीकिणको रूपमा सह-काम गने स्थानहरू प्रदान गने घिपरिवािहरूका
लातग उपलब्ध नहुन सक्दछ। घिपरिवािहरू जस्ले Somerville मा सामान्यतया कायट गछट न् ति कोतभड-19 का
कािण टाढाबाट काम गने भएि कायट प्राथतमकताको लातग योग्यता हुन सक्छन्।
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चरणबद्ध प्रक्रिया र समयरे र्ा
प्रश्न:

Alta Revolution मा 50% र 80% र 110% AMI अपागमेन्टहरूका लाक्रग आवेदन, चयन र
स्थानािरण प्रक्रिया भनेको के हो?

जवार्: प्रतिया तीन-चिणको प्रतिया हो। तनम्न पृष्ठहरूले हिे क चिणमा उत्कृर तवविणमा वणटन गदट छ।
पक्रहलो चरण भनेको अन्धन्तम तमततसम्म लटिी आवेदन पूिा गिे ि पेश गनुटपछट ि 50% वा 80% वा 110% AMI
एकाइका लातग योग्यता पिा लगाउने ि प्रतीक्षा सूतचमा िहे का व्यन्धिहरूलाई पद तदनु हो।
दोस्रो चरण भनेको SEB हाउतजङसाँग समावेशी हाउतजङ कायटिमको प्रमाणीकिण ("कायटिम प्रमाणीकिण") पूिा
गनुट हो।
तेस्रो चरण भने को तलतजङ कायाट लयसाँग भाडासम्बन्धी आवेदन पू िा गनुट, एकाइ आितक्षत गनुट ि तलजमा हस्ताक्षि गनुट
हो। उहािँहरूलाई क्रलज प्रदान नहुिँदासम्म आवेदकहरूले आफ्नो घरिनी वा सम्पक्रिको माक्रलकलाई सूचना
उपलब्ध गराउन हुिँदैन।

चरण 1a: हाउक्रजङ्ख कायगिमको लाक्रग आवेदन

सेप्टेम्बि 12, 2022 बाट
चरण 1b: लर्री

अक्टोबि 11th, 2022
चरण 1c: प्रतीक्षा सूची र लर्रीका नक्रतजाहरू

लोटिीको िातमा स्थातपत
चरण 2: कायगिम प्रमाणीकरण

तनमिणा आएको 5 पात्रो तदनतभत्र, आवेदकहरूले SEB हाउतजङलाई ससबै आवश्यक आम्दानी, सम्पति ि कि
कागजात पेश गनुटपछट
चरण 3: भाडामा क्रदने कायागलय तथा एकाइ चयनद्वारा परीक्षण गने

प्रतिया पत्रको जािी गिे को 5पात्रो तदनतभत्र

कृपया माक्रथको रूपरे र्ाको हरे क चरणमा थप क्रववरणहरूका लाक्रग
क्रनम्न पृष्ठहरू हे नुगहोस्।
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चरणबद्ध प्रक्रिया र समयरे र्ा
चरण 1a: लर्री आवेदन
लटिी आवेदन उपलब्ध भएको तमततबाट 30 तदन तभत्र लटिी आवेदनको अवतध हुने छ (जुन पतहलो सत्रको तमतत हुने छ)।
आवेदकले लटिी आवेदक पूिा गनुटपछट ि एकाइमा बसोबास गने प्रत्येक व्यन्धि समावेश हुनेछन्। सहायक आम्दानी ि
सम्पतिको कागजात (ि Somerville प्राथतमकता, लागूयोग्य भएमा ) लटिी आवेदन आवश्यक पदै न ति पतछ आवश्यक पनेछ।
लटिी आवेदन सेप्टेम्बि 12, 2022 सम्म प्राप्त गरिएको हुनुपछट । सामिीहरू मेल गरिएको छ भने, ततनीहरूलाई अन्धन्तम
तमततभन्दा एक हप्ता अगातड पठाइएको हुनुपछट तकनकी अन्धन्तम तमततपतछ प्राप्त गिे को आवेदनहरूलाई लटिीको लातग स्वीकाि
गरिने छै न। कृपया लटिी आवे दनको स्थानको डर प अर्का लातग ि मेल गने ठे गानाका लातग आविण पृष्ठ हे नुटहोस्। कृपया
कोतभडको प्रोटोकलहरूका कािण SEB हाउतजङ कायाट लयहरू सावटजतनक रूपमा िु ला छै नन् ति उनीहरूको साइटको डर प
बक्स 24 सै घण्टा िु ला हुन्छ नोट गनुटहोस् (कागजात लटिी आवेदनको आविण पृष्ठमा नोट गरिएअनुसाि)। SEB हाउतजङले
लटिी आवेदन प्राप्त गरिसकेपतछ, उनीहरूले लटिीका लातग प्रािन्धिक अनुपालन तनधाट िण गनेछन्। घिपरिवािहरू हाउतजङ
अनुदानहरू तबना न्यूनतम आम्दानी सीमाहरू भन्दा तल झछट ि घिपरिवािहरूमध्य पेश आवेदनहरुमा उनीहरूले लटिी तभत्र
अतधकतम स्वीकायट आम्दानी सीमाहरू भन्दा मातथ भएको सङ्केत प्रवेश हुाँ दैन। लर्री क्रभत्र प्रवेर्ले अन्तिम आम्दानी
प्रमाणीकरण स्वीकृक्रतको ग्यारे न्टी गदै न (क्रनम्न चरणहरू हे नुगहोस्)। लटिी आवेदन प्राप्त गरिसकेपतछ ि लटिीका लातग
SEB हाउतजङले घिपरिवािको योग्यता तनधाट िण गछट न्, आवेदकले आवेदन नम्बि प्राप्त गनेछन् पूणट रूपमा अडट ि तडजाइन गनट
उनीहरूले आवेदन प्राप्त गिे का तथए। आवेदन नम्बिको उद्दे श्य भनेको आवेदन नम्बिहरू लटिीबाट तनकाल्दा सबै
घिपरिवाहरूका नामहरू अज्ञात िाख्ने हो।

चरण 1b: लर्री
लटिी अक्टोबि 11th, 2022 मा आयोजना गरिने छ। घिपरिवािहरू योग्य ठहरिनका लातग लटिीमा उपन्धस्थत हुन पदै न। सबै
परिणामहरू लटिीको 7 पात्रो तदन तभत्रमा प्रत्येक आवेदन तदने घिपरिवािलाई पठाइनेछ।
लटिी हिे क एकाइ प्रकािका लातग प्रतीक्षा सूतचमा िहे का हिे क आवेदकको पद तनधाट िण गनटको लातग आयोतजत गरिन्छ। त्यहााँ
अतधमान प्राथतमकताको आधािमा प्रत्येक प्रतीक्षा सूचीको बहु तचत्रकला तनम्न एकाइका लातग हुने छ: (पतहलो प्राथतमकता) हाल
Somerville मा बस्ने वा पूिा समय काम गने घिपरिवािहरू, (दोस्रो प्राथतमकता) अन्य सबै घिपरिवािहरू।
अपाङ्गता भएका घिपरिवािहरू (अपाङ्गता-पहुाँ चयोग्य एकाइका सुतवधाहरू आवश्यक पने घिपरिवािहरू) लाई DA एकाइका
लातग प्राथतमकता तदइने छ। अपाङ्गता-पहुिँचयोग्य एकाइहरूका लाक्रग प्राथक्रमकताहरूका प्राथक्रमकता भनेको (1
प्राथतमकता) Somerville मा हाल बसोबास गने वा पूणट समय काम गने अपाङ्गता-पहुाँ चयोग्य एकाइका सुतवधाहरूको
आवश्यकता भएका तपवािहरू, (2 प्राथतमकता) अपाङ्गता-पहुाँ चयोग्य एकाइका सुतवधाहरूको आवश्यकता भएका
घिपरिवािहरू हो।
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चरण 1c: प्रतीक्षा सूची र लर्रीका नक्रतजाहरू
प्रतीक्षा सूचीहरू तनम्नानुसाि छु िै तचत्रकलाहरूद्वािा स्थापना गरिने छ:

प्रतीक्षा सूचीहरू
तीन स्टु क्रडयो भएका 50% AMI अपार्ग मेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 50% AMI स्टु तडयो एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
बाह्र 1BR 50% AMI अपार्ग मेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 50% AMI 1BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
छ 2BR 50% AMI अपार्ग मेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 50% AMI 2BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
एक 3BR 50% AMI अपार्ग मेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 50% AMI 3BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
चार स्टु क्रडयो भएका 80% AMI अपार्ग मेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 80% AMI स्टु तडयो एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
पन्ध्र 1BR 80% AMI अपार्ग मेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 80% AMI 1BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
चार 2BR 80% AMI अपार्ग मेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 80% AMI 2BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
एक 3BR 80% AMI अपार्ग मेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 80% AMI 3BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
एउर्ा स्टु क्रडयो भएका 110% AMI अपार्ग मेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 110% AMI स्टु तडयो एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
बाह्र 1BR 110% AMI अपार्ग मेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 110% AMI 1BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
एक 2BR 80% AMI अपार्ग मेन्टहरूका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: 110% AMI 2BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू

अपाङ्गता-पहुिँचयोग्य (DA) तथा श्रवणर्न्तक्त कमजोर भएको (HI) प्रतीक्षा सूचीहरू*

एउर्ा अपाङ्गता-पहुिँचयोग्य 1BR 50% AMI अपार्ग मेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: एकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: एकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका 50% AMI 1BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
एउर्ा श्रवणर्न्तक्त कमजोर भएको 1BR 50% AMI अपार्ग मेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: एकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: एकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका 50% AMI 1BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
एउर्ा अपाङ्गता-पहुिँचयोग्य 1BR 110% AMI अपार्ग मेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: एकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: एकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका 110% AMI 1BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
एउर्ा अपाङ्गता-पहुिँयोग्य 2BR 80% AMI अपार्ग मेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
दोस्रो डर क्रवङ्ख: एकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका हाल Somerville मा पूणट समय बस्ने वा काम गने घिपरिवािहरू
तेस्रो डर क्रवङ्ख: एकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका 80% AMI 2BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
एउर्ा अपाङ्गता-पहुिँचयोग्य 3BR 50% AMI अपार्ग मेन्टका लाक्रग प्रतीक्षा सूची
पक्रहलो डर क्रवङ्ख: एकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका हाल Somerville मा बस्ने वा पूणट समय काम गने घिपरिवािहरू
दोस्रो डर क्रवङ्ख: एकाइका तवशेष सुतवधाहरू आवश्यक भएका 50% AMI 3BR एकाइहरूका लातग योग्य भएका अन्य सबै घिपरिवािहरू
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चरण 2: कायगिम प्रमाणीकरण
लटिीपतछ, SEB हाउतजङले प्रत्येक प्रतीक्षा सूचीमा भएका धेिै घिपरिवािहरूलाई उपलब्ध एकाइ कायटिम प्रमाणीकिण पूिा
गनट आमिण गनटका लातग सम्पकट गने छ (पतहलो अनुिोध)। कायटिम प्रमाणीकिणमा सबै आम्दानी, सम्पति तथा कि कागजात
उल्लेि गरिने छ जुन पूणट कायट िम प्रमाणीकिणका लातग आवेदद्वािा समावेश गरिएको हुनुपछट । सबै घिपरिवािहरूलाई
कायटिम प्रमाणीकिण पूिा गनट प्रमाणीकिण आवेदन पूिा गिे को सूचनाको तमततदे न्धि 5 पात्रो तदनसम्म ि यसलाई सबै आवश्यक
कागजात सतहत SEB हाउतजङमा पेश गनट आमिण गरिन्छ। SEB हाउतजङले यी कागजातहरू सतमक्षा गिे ि ि घिपरिवािको
आम्दानी ि सम्पति योग्य छन् भनी तवश्वास गिे पतछ, SEB हाउतजङले आवेदकलाई प्रतिया पत्र जािी गनेछ ि आवेदकले अको
चिणका लातग प्रतिया गनुट हुनेछ (भाडामा तदने कायटलय सतहत भाडा आवेदन पूिा गनुटहोस्)! तसटीको हाउतजङ तवभागले यो
सूचनामा प्रतततलतप बनाउनु ने छ ि SEB हाउतजङले तसटीको हाउतजङ तवभागलाई सबै सहायक कागजात सतहत प्रमाणीकिण
आवेदन पतन पठाउने छ। SEB हाउतजङले कायटिम प्रमाणीकिण भन्दा पतहला प्रथतमकता/पूवाट तधकाि प्रमाणीकिण कागजात
उपलब्ध गिाउन घिपरिवािहरूलाई आवश्यक पने जतत धेिै घिपरिवािहरु त्यतत धेिै एकाइ उपलब्ध गिाउन 4x भन्दा मातथ

सम्पकट गनट सक्छ भनी याद िाख्नुहोस्।

कायगिम प्रमाणीकरणको प्रारन्तिक पेर् गदाग सबै आवश्यक सहायक कागजातहरू पेर् गनग असिल हुने
घरपररवारहरूलाई अपूणग सूचना (पक्रहलो अपूणग सूचना) पठाइने छ जसले उक्त क्रवन्दु सम्म प्राप्त गररएको जानकारीमा
आिाररत रहेर, छु र्े का सबै कागजातलाई उल्लेर् गने छ। घरपररवारसिँ ग सबै कागजात पेर् गनग पक्रहलो अपूणग सूचना
दे न्तर् 5 पात्रो क्रदनहरू हुनेछन्। कुनै पक्रन आवश्यक कागजात अझै पक्रन छु र्े मा, SEB हाउक्रजङ्खले घरपररवारलाई दोस्रो
अपूणग सूचना पठाउने छ। घरपररवारसिँग सबै कागजात पे र् गनग सूचना दे न्तर् थप 5 पात्रो क्रदन हुने छन् । कुनै पक्रन
आवश्यक कागजात अझै पक्रन छु र्े मा, SEB हाउक्रजङ्खले घरपररवारलाई तेस्रो अपूणग सूचना पठाउने छ। घरपररवारले
तेस्रो र अन्तिम अपूणग सूचना पक्रछ पक्रन अनुरोि गररएको कागजात उपलब्ध गराउन असक्षम भएमा, SEB हाउक्रजङ्खले
घरपररवारलाई अयोग्यताको पत्र जारी गने छ र सक्रमक्षा र प्रमाणीकरण प्रक्रियाहरू क्रनलन्तम्बत गररने छ र घरपररवारको
सबै प्रतीक्षा सूक्रच जित गररने छ। यसका साथै, घिपरिवािहरू प्रतियाको कुनै पतन चिणमा अतधक-आम्दानी वा अतधकसम्पतिहरू वा अयोग्य भएको र्ेला पिे मा सबै प्रततक्षा सूचीका न्धस्थततहरू पतन जर्त गरिने छ।
घिपरिवािहरूले यो चिणमा उहााँ हरूको प्रमाणीकिणको सम्बन्धमा SEB हाउतजङ द्वािा गरिएको कुनै पतन तनणटयमा अतपल गनट
चाहानुहुन्छ भने उहााँ हरूले SEB हाउतजङद्वािा अयोग्यता तनधाट िण पठाएको तमततको 7 पात्रो तदन तभत्र SEB हाउतजङमा
तलन्धित अतपल पेश गनुट पछट । यो अन्धन्तम तमततसम्म प्राप्त हुन्छ, पोस्टमाकट अन्धन्तम तमततमा होइन। उहााँ हरूको तलन्धित
अतपलमा, संकल्प अपील गरिएको बािे मा के का बािे मा भनी घिपरिवािले तवशेष सतटहरू पतहचान गनुटपछट ( उदाहिणका लातग
लामो समय दे न्धि प्राप्त नभएको आम्दानीको स्रोत वा तहसाबमा बनाइएको मान्यताहरू) सबै दावीहरू सान्दतभटक कागजातद्वािा
समथटन गिे को हुनुपछट । तनधाट िणले के अपील गिे को छ भन्ने बािे तवशेष सतटहरू पतहचान गनट वा अपील सम्बन्धी सम्बन्धन्धत
कागजात प्राप्त गनटका लातग घिपरिवािलाई थप समय आवश्यक पछट भने, घिपरिवािले अततरिि समयका लातग िाम्रो कािण
पतहचान गनुट पछट ि अझै पतन अयोग्यता तनधाट िणको ितसद प्राप्त गिे को एक हप्तातभत्र तलन्धित अपीलको अनुिोध पेश गनट
अतभप्रायसम्बन्धी सूचना पठाउनु पछट ।
आम्दानीको कािणले हुने अस्वीकृत सूचनाहरूमा हाउतजङ तडतभजन समावेश ि तनम्नतलन्धित समावेश भएका अतपलहरूमा
सहायता उपलब्ध गिाउन सक्ने सं साधनहरू समावेश हुने छन्:
Cambridge/Somerville कानूनी सेवाहरू: 60 Gore Street, Suite 203, Cambridge, MA (617) 603-2700
Somerville शहिको हाउतजङ स्थातयत्व कायाटलय (OHS), Director Ellen Shachter
50 Evergreen Ave., पतहलो तला, Somerville, MA 02145 / 617-625-6600 Ext. 2580
Somerville सामुदातयक कायट तनकाय: 66-70 Union Sq., Suite 104, Somerville, MA 02143
617-623-7370 / info@caasomerville.org / https://www.caasomerville.org/hap-application
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चरण 3: भाडामा क्रदने (क्रलक्रजङ्ख) कायागलय समीक्षा
SEB हाउतजङले अगातड बढ् ने पत्र जािी गरिसकेपतछ, घिको समस्याहरूसाँग भाडामा तदने कायाट लयका साथ एकाइ चयन
प्राथतमकता कायटपाना ि भासम्बन्धी आवेदन पूिा गनटका लातग 5 पात्रो तदन हुने छ। यतद भाडामा तदने कायाट लयले उि समयमा
कोतभड-19 का प्रोटोकलहरू पालना गदै छ ि कोतभड-19 साँग सम्बन्धन्धत प्रततबन्धहरूका कािणले गदाट व्यन्धिगत भ्रमणहरूको
अनुमतत तदाँ दैन भने, भाडामा तदने कायाट लयले Face-time, Zoom को प्रयोग गिे ि वा सम्पति वेबसाइटको माध्यमबाट भचुटअल
भ्रमणसम्बन्धी जानकािी ि बैठकहरू प्रदान गिे ि भचुटअल भ्रमणहरू सञ्चालन गने छ।
भाडासम्बन्धी आवेदनहरू पूिा गरिसकेपतछ उहााँ हरूलाई भाडामा तदने कायाट लयद्वािा अगातड बढाइने छ। यद्यतप, भाडामा तदने
कायाट लयले प्रतीक्षा सूचीमा िहे का घिपरिवािहरूको न्धस्थततको आधािमा उहााँ हरूका लातग उपलब्ध हुने उि प्राथतमकताको
इकाइसाँग उहााँ हरूलाई मे ल गिाउनुअतघ प्रतीक्षा सूची पूिा गनुट भन्दा अगातड उहााँ हरूले घिपरिवािहरूका सबै तवचािातधन
आवेदनहरूका लातग प्रतीक्षा गनुटपछट । उि तमलाने कायट पूिा भएपतछ, भाडामा तदने कायाट लयले घिपरिवािलाई सूतचत गने छ ि
घिपरिवािसाँग भाडामा तदने कायाट लयसाँग आफ्नो एकाइ आितक्षत गनटका लातग 5 पात्रो तदन हुने छ। एकाइलाई आितक्षत गरिाँ दा,
तलजलाई कायाट न्वयन गरिनुपने तमतत स्थापना गरिने छ (ि तलजहरू एकाइ आिक्षणको 30 तदन तभत्र सामान्यतया कायाट न्वयन
गरिन्छ)। तदइएको अन्धन्तम तमतत तभत्र भाडासम्बन्धी आवेदन ि/वा इकाइ चयन प्राथतमकता कायटपाना वा इकाइ आिक्षणलाई पूिा
गनटका लातग तनमिणको प्रतततिया जनाउनमा असर्ल भएका घिपरिवािहरूलाई अयोग्यताका सूचनाहरू जािी गरिने छ
(घिपरिवािहरूलाई मातथ उन्धल्लन्धित अनुसाि प्रतियामा िहे को पतहलेको चिणहरूमा अस्वीकाि गरिाँ दा हुने समान)।
भाडासम्बन्धी आवेदन समीक्षा बजाि-दि अपाटट मेन्टहरूका लातग आवेदकहरूले पूिा गनुटपने एक समान समीक्षा हुने छ, जहााँ
िोजगाि इततहास, िेतडट स्कोि/रिपोटट हरू, पूवट तलज इततहास, आपिातधक पृष्ठभूतम पिीक्षण ि पयाट प्त आम्दानी जस्ता
कािकहरूलाई महत्त्व तदइन्छ। कृपया िेतडट इततहासको कमीको कािणले आवेदकहरूलाई एकल रूपमा अस्वीकाि गरिने छ
भन्ने कुिा ध्यानमा िाख्नुहोस्। घिपरिवािहरूसाँग यो चिणमा भाडाको पिीक्षण पाि गने बािे तचन्ताहरू छन् ि िेतडट अङ्कहरू,
भाडाको इततहास, जग्गाधनी सन्दभट, CORI, तनष्कासनहरू आतदबािे प्रश्नहरू छन् भने, कृपया Wood Residential लाई 617741-3700 मा वा live@altarevolution.com मा तसधै सम्पकट गनुटहोस्। कृपया एकाइमा बस्ने मातनसले मात्र तलजलाई
हस्ताक्षि गनट सक्ने भएकाले सह-हस्ताक्षरकताग वा उिरदायीहरूलाई अनुमक्रत क्रदिँ दैन भनी ध्यानमा िाख्नुहोस्। भाडामा तदने
कायाट लयले उहााँ हरू आफ्नो भाडासम्बन्धी आवेदनमा आधारित तलजका लातग योग्य हुनुहुन्न भनी मानेमा वा घिपरिवाि एकाइ
आिक्षण वा तलज हस्ताक्षि गनटका लातग भावीको समयसीमा पूिा गनटका लातग असर्ल भएमा वा घिपरिवाले उहााँ हरू अब
उपिान्त अपाटट मेन्ट भाडामा तदनको लातग इच्छु क हुनुहुाँदैन भनी भाडामा तदने कायाट लयलाई सूतचत गिे मा घिपरिवािहरूलाई
प्रतीक्षा सूचीहरूबाट हटाइन्छ। प्रतीक्षा सूचीको न्यूनतम न्धस्थततहरूमा भएका घिपरिवािहरूले मातथ उन्धल्लन्धित चिणहरूलाई
सुरु गनटका लातग अवसि तदइनुअतघ उहााँ हरूभन्दा उि न्धस्थततमा भएका घिपरिवािहरूको तनष्कासनका लातग प्रतीक्षा गनुटपछट ।
न्यूनतम न्धस्थततहरूमा भएका घिपरिवािहरूलाई उहााँ हरूका लातग अपोइन्टमेन्ट उपलब्ध हुन गइिहे को छ भने उहााँ हरूको
आगामी अपोइन्टमेन्टको कन्धम्तमा 5-तदने सूचना तदइने छ।
भाडासम्बन्धी आवेदनलाई अस्वीकृत गरिएको घिपरिवािले अस्वीकािको लातग Greystar उल्ले ि गने तवशेष कािणहरूबाट
अस्वीकाि पत्र प्राप्त गनुटहुने छ। अस्वीकाि पत्रहरूमा हाउतजङ तडतभजन कमट चािी समावेश हुने छन् ि घिपरिवािहरूसाँग
Greystar लाई अपील गने इच्छा पेश गनटका लातग पत्र प्राप्त गिे को तमततदे न्धि (5) व्यावसातयक तदन हुने छ। तलका
कायाट लयहरूलाई अपीलको अवतधमा सहायताका लातग सम्पकट गनट सतकन्छ:
Cambridge/Somerville कानू नी सेवाहरू, 60 Gore Street, Suite 203, Cambridge, MA (617) 603-2700
Somerville शहिको हाउतजङ स्थातयत्व कायाट लय (OHS), Director Ellen Shachter
50 Evergreen Ave., पतहलो तला, Somerville, MA 02145 / 617-625-6600 Ext. 2580
Somerville सामुदातयक कायट तनकाय: 66-70 Union Sq., Suite 104, Somerville, MA 02143
617-623-7370 / info@caasomerville.org / https://www.caasomerville.org/hap-application
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वाक्रषगक रूपमा योग्यता तथा भाडा समीक्षा
तलज नवीकिणको लगभग 60-90 तदनअतघ, भाडावालले भाडामा तदने कायाट लयमा अद्यावतधक आम्दानी ि सम्पतिको कागजात
पेश गनुटपछट जसकािण उनीहरूले आम्दानी-प्रततबन्धन्धत इकाइमा िहे का प्रत्येक भाडावाल अझै पतन अतधकतम आम्दानीका
मागटतनदे शनहरू अन्तगटत छन् भन्ने कुिालाई सुतनतश्चत गनट सक्छन् । भाडावालहरूले सबै आवश्यक कागजात पेश नगदाट सम्म
आफ्नो तलज नवीकिण गनट सक्षम हुने छै नन्। भाडावालहरूले वहनीय इकाइमा बस्दा कि, भुिान तवविण, बैंक तवविण ि
सम्पतिका तवविणहरूको िे कडट कायम िाख्नुपछट । िे कडट हरू कायम िाख्नाले वातषटक रूपमा समीक्षा गनट अझ सहज बनाउाँ छ।

प्रश्न:

मैले मेरो 50% AMI अपार्ग मेन्ट कक्रत समयसम्म भाडामा क्रदन सक्छु ?

जवार्:

50% AMI अपार्ग मेन्टको क्रनवासी को रूपमा, तपाईंको घरपररवारले हालको वषगको 50% AMI आम्दानी
सीमाको 140% भन्दा बढी नहुाँ दासम्म तपाईंलाई आम्दानी योग्य मातनन्छ।

उदाहिणमा जस्तै हालको आय सीमाहरूको प्रयोग गने:
घिपरिवािको
आकाि

घरपररवारहरूका लाक्रग हालको आय सीमा
(50% AMI)

50% AMI मा क्रनिागरण गररएको इकाइमा
घरपररवारहरूका लाक्रग आय सीमा
(50% AMI को 140%)

1

$49,100
$56,100
$63,100
$70,100
$75,750
$81,350

$68,740
$78,540
$88,340
$98,140
$1,06,050
$1,13,890

2
3
4
5
6

प्रश्न:

मैले मेरो 80% AMI अपार्ग मेन्ट कक्रत समयसम्म भाडामा क्रदन सक्छु ?

जवार्: 80% AMI मा घिपरिवािहरूका लातग तनधाटिण गरिएको एकाइको क्रनवासी को रूपमा, तपाईंको घिपरिवािले
आफ्नो घिपरिवािको आकािका लातग हालको वषगको 80% आम्दानी सीमाको 140% भन्दा बढी नहुाँ दासम्म
तपाईंलाई आम्दानी योग्य मातनन्छ।

उदाहिणमा जस्तै हालको आय सीमाहरूको प्रयोग गने:
घिपरिवािको
आकाि

घरपररवारको हालको आय सीमा (80% AMI)

80% AMI मा क्रनिागरण गररएको इकाइमा
घरपररवारहरूका लाक्रग आय सीमा
(80% AMI को 140%)

1

$78,300
$89,500
$1,00,700
$1,11,850
$1,20,800
$1,29,750

$1,09,620
$1,25,300
$1,40,980
$1,56,590
$1,69,120
$1,81,650

2
3
4
5
6
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प्रश्न:

मैले मेरो 110% AMI अपार्ग मेन्ट कक्रत समयसम्म भाडामा क्रदन सक्छु ?

जवार्: 110% AMI मा घरपररवारहरूका लाक्रग यूक्रनर् सेर्को क्रनवासीको रूपमा, तपाईंले आफ्नो प्रथमाक्षि आम्दानी
प्रमाणीकिण पूिा गनुटभएको छ भने, त्यसपतछ तपाईंको घिपरिवािले आफ्नो आकािको घिपरिवािका लातग
त्यक्रतर्ेरको हालको वषगको आम्दानी सीमाको 120% ननाघ्नेगिी आम्दानी आजटन गदाट सम्म आम्दानी योग्य
मातनन्छ।

उदाहिणमा जस्तै हालको आय सीमाहरूको प्रयोग गने:
घिपरिवािको
आकाि

घरपररवारको हालको आय सीमा
(110% AMI)

110% AMI (120% AMI) मा एकाइहरूको
सेर्मा घरपररवारहरू पुनः प्रमाक्रणत गनगका
लाक्रग आम्दानी सीमा

1

$1,07,954
$1,23,376
$1,38,798
$1,54,220
$1,66,557

$1,17,768
$1,34,592
$1,51,416
$1,68,240
$1,81,699

2
3
4
5

प्रश्न:

मैले मेरो 50% AMI अपार्ग मेन्टमा हालको भाडावालहरूको लाक्रग आम्दानी
सीमा बढाए भने, के हुन्छ?

जवार्: ततनीहरूको नवीकिणको समयमा हालको भाडावालहरूका लातग घिपरिवािको आम्दानीले आम्दानी सीमा पाि गछट
भने, उनीहरूको भाडा 80% AMI इकाइ भाडासम्म बढ् ने छ ि भाडावालले आफ्नो अपाटट मेन्टमा बस्न छनोट गनट
सक्नुहुन्छ, त्यसपतछ अझै 80% AMI दिको भाडा भुिान गनुट हुने छ ि त्यसपतछ अपाटट मेन्टलाई 80% AMI इकाइ
तगन्तीको तहस्सा मातनने छ (ि सुत्ने कोठाहरूको समान सङ् याहरूको साथमा उपलब्ध भएको अको 80% AMI
अपाटट मेटन्टलाई 50% AMI अपाटट मेन्टमा परिवतटन गरिने छ)।

प्रश्न:

मैले मेरो 80% AMI अपार्ग मेन्टमा हालको भाडावालहरूका लाक्रग आम्दानी सीमा बढाए
भने, के हुन्छ?

जवार्: ततनीहरूको नवीकिणको समयमा 80% AMI इकाइहरूमा भएका हालको भाडावालहरूका लातग घिपरिवािको
आम्दानीले आम्दानी सीमा पाि गछट भने, उनीहरूको भाडा बजाि-दि भाडासम्म बढ् ने छ ि भाडावालले आफ्नो
अपाटट मेन्टमा बस्न छनोट गनट सक्नुहुन्छ, त्यसपतछ अझै बजाि-दि भाडा भुिान गनुट पने हुन्छ ि अपाटट मेन्टलाई
उपिान्त 80% AMI इकाइ तगन्तीको तहस्साको मातनने छै न (ि सुत्ने कोठाहरूको समान सङ् याहरूको साथमा
उपलब्ध भएको अको बजाि-दि अपाटट मेटन्टलाई 80% AMI इकाइमा परिवतटन गरिने छ)।

प्रश्न:

के मेरो भाडा हरे क वषग बढ् ने छ र बढ् छ भने, कक्रतले बढ् ने छ?

जवार्: 50% र 80% एकाइका भाडाहरू हाउतजङ तथा शहिी तवकास (HUD) ले वातषटक रूपमा प्रकाशन गने HUD को
उि ि न्यू न घि भाडाहरूमा तनभट ि िहे ि प्रत्येक वषट केही प्रततशतका तबन्दु ले बढ् न सक्छन्। प्रािन्धिक भाडाहरू 2021
HUD घि भाडाहरूमा आधारित हुन्छन्। भाडाहरू हिे क वषट को समिको समयावतधमा HUD द्वािा अद्यावतधक
गरिन्छ ि पुनः प्रमाणीकिण ि तलज नवीकिण गने समयमा तनभटि िहे ि पूवाट नुमातनत पुनः प्रमाणीकिणहरूले 2022
HUD घि भाडाका िकमहरू प्रयोग गनट सक्छन्। 110% AMI एकाइका भाडाहरू घिपरिवािको आम्दानीमा
आधारित हुन्छन् त्यसैले प्रत्येक वषट प्रमाणीकिणमा भाडावालको आम्दानीको आधािमा बढ् न वा घट् न सक्छ।
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अपाङ्गता-पहुिँ चयोग्य एकाइसम्बन्धी जानकारी
अपाङ्गता-पहुाँचयोग्य
(DA) ि सुन्नमा
कतठनाई (HI)?
DA
HI
DA
DA
DA

प्रकाि
1BR
1BR
1BR
2BR
3BR

# बाथरूमहरूको
1
1
1
2
2

अनुमातनत आकाि
(परिवतटन गनुटपने
तवषय)
723 sq. ft.
811 sq. ft
832 sq. ft.
1,037 sq. ft.
1,382 sq. ft.

भाडा*

घिपरिवािको
न्यूनतम आकाि

$1,161
$1,161
$1,804-$2,930
$1,768
$1,476

1
1
1
2
3

AMI
50%
50%
110%
80%
50%

न्यूनतम
आम्दानीका
सीमाहरू
$29,448
$29,448
$78,301
$56,101
$43,752

*50% र 80% भाडाहरू (उनीहरूकोसिँग पक्रहले नै र्ण्ड 8 को वा सोसिँग समान भौचर नहुिँदासम्म) प्रत्येक आवेदकको आम्दानीमा
आिाररत हुिँदैनन्। 50% AMI एकाइहरूका लाक्रग न्यूनतम आम्दानी त्यस्तो घरपररवारका लाक्रग हो जोसिँग पक्रहले नै र्ण्ड 8 को भौचर
वा समान अनुदान छै न। 110% एकाइहरूका लाक्रग भाडा घरपररवारको आम्दानीको आिारमा पररवतगन हुन्छ।

आय सीमाहरू (आय सीमाहरू कुल आम्दानी हुन्)
तपाईंको घिपरिवािको
सदस्य सङ् या

प्रश्न:

1

तनम्नका लातग अतधकतम
आम्दानी
50 % AMI एकाइहरू
$49,100

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

अतधकतम ि न्यूनतम
आम्दानी: 110% AMI
एकाइहरू
$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

अपाङ्गता-पहुिँचयोग्य (DA) अपार्ग मेन्टको लाक्रग को योग्य हुन्छ?

जवार्: मास पहुाँ चको अनुसाि: पहुाँ चयोग्य हाउतजङ ितजन्धस्टर, "एकाइ असक्षमताहरू भएका मातनसहरूमा पहुाँ चयोग्य
व्हीलचेयि प्रयोगकताट हरूको लातग अविोध-ितहत हो ति तवतभन्न प्रकािका असक्षमताहरू भएका मातनसहरूले प्रयोग
गनट सक्दै नन्। उदाहिणका लातग, धेिै छोटो महानता भएका व्यन्धि, मन्धस्तष्कको चोटपटक वा स्टर ोक, गिीि
कातडट याक वा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याहरू भएका व्यन्धि वा सीतमत न्धस्थतत, तहाँ डाइ वा पहुाँ चयोग्यता भएका
व्यन्धिले, ह्वीलचेयि पहुाँ चयोग्य एकाइको तनतदट र सुतवधा प्रयोग गनट सक्नुहुन्छ। तचतकत्सक वा अन्य तचतकत्सा
व्यावसातयक, साथी सहायता समूह, गैि-तचतकत्सा सेवा तनकाय वा तवश्वसनीय तेस्रो पक्षको प्रमाणीकिण जो व्यन्धिको
अशितालाई अनुिोध गरिएको हुन सक्छ भन्ने बािे थाहा पाउने न्धस्थततमा हुनुहुन्छ। सामातजक सुिक्षा असक्षमता
बीमाका लाभहरू प्राप्त गिे को प्रमाण पतन पयाट प्त हुन्छ।
प्रश्न:

कसरी अपाङ्गता-पहुिँचयोग्य र श्रवणर्न्तक्त कमजोर भएका (HI) (HI) एकाइहरू पुरस्कृत हुन्छन्?

जवार्: तपाईंले पृष्ठ 13 मा तवशेष सुतवधाहरूका साथ इकाहरूका लातग तवतभन्न प्रतीक्षा सूचीहरू र्ेला पानुटहुने छ ि कसिी
प्राथतमकता तदइएको छ भनी हे नुटहोस्। उि प्रतीक्षा सूचीमा शीषट न्धस्थततहरूमा िहे का घिपरिवािलाई DA अपाटट मेन्ट
भाडामा तदनका लातग पतहलो अवसि तदइने छ।
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प्रश्न:

DA वा श्रवणर्न्तक्त कमजोर भएको (HI) एकाइका लाक्रग योग्य ठहररनुभएका घरपररवारहरूले गैर-DA
एकाइ वा गैर-HI एकाइका लाक्रग पक्रन आवेदन क्रदन सक्नुहुन्छ?

जवार्: पछट । ि लटिीमा कोरिएको उनीहरूको आदे मा आधारित िहे ि, उनीहरूले DA वा HI एकाइ तलज गने अवसि
पाउनु अतघ उनीहरूलाई गैि-DA वा गैि-HI एकाइ तलज गने अवसि तदइएको हुन सक्छ, जसमा उनीहरूले गैि-DA
वा गैि-HI एकाइ तलज गनट चाहे मा वा उनीहरू DA वा HI एकाइका लातग प्रतीक्षा सूचीको शीषट न्धस्थततमा
नआउाँ दासम्म तनणटय गनुटपने छ।
प्रश्न:

लर्रीको समयमा अपाङ्गता-पहुिँचयोग्य अपार्ग मेन्टहरूभन्दा अपाङ्गता-पहुिँचयोग्य आवेदकहरू कम भएमा के
हुन्छ?

जवार्: पहुाँ चयोग्य वा श्रवणशन्धि कमजोि भएका अपाटट मेन्टहरूका लातग प्रतीक्षा सूचीहरूमा पयाट प्त योग्य आवेदकहरू
छै नन् भने, प्रतीक्षा सूचीमा िहे को शीषट आवेदकहरूका लातग अपाटट मेन्ट उपलब्ध गिाइने छ जसमा समान एकाइका
आकािहरू हुन्छन् ति पहुाँ चयोग्य वा श्रवणशन्धि कमजोिीका सुतवधाहरू हुाँ दैनन्। अन्ततः एकाइ आवश्यक भएको
कोही व्यन्धि हुनुहुन्छ ि िाली ठाउाँ छ भने, पहुाँ चयोग्य एकाइ आवश्यक पने घिपरिवािलाई सहायता गनटका लातग
घिपरिवाि पुनस्थाट तपत हुन सक्छ।
प्रश्न:

उक्रचत आवास वा उक्रचत पररमाजगनहरू अनुरोि गनग का लाक्रग को हकदार छ?

जवार्: अपाङ्गता भएका व्यन्धिहरूलाई आवासको उपयोग गनट ि आनन्द तलनका लातग समान अवसि तदन त्यस्ता सुतवधा वा
परिमाजटनहरू आवश्यक हुाँ दा, अपाङ्गता भएका व्यन्धिहरू तनयम, नीतत, अभ्यास वा सेवाहरूमा उतचत
सुतवधाहरूको अनुिोध गनट वा आवासमा उतचत परिमाजटन अनुिोध गनटका लातग हकदाि हुन्छन्।
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महत्त्वपूणट तमतत
अगस्ट 10, 2022:

बजािीकिणको सुरुवात। लटिी आवेदन अवतध 30 तदनको हुने छ ि लटिी
आवेदनहरू पतहलो पटक उपलब्ध हुाँदाको तदन सुरु हुने छ जुन पतहलो तप्रन्ट
तवज्ञापनहरू चालू हुने तदने हो। सहिको ListServ मा भएका घिपरिवाि ि हाउतजङ
संस्थाहरूलाई सबै सूचना पतहलो तप्रन्ट तवज्ञापनहरूको 7 तदनतभत्र पठाइने छ।

अगस्ट 16, 2022:

पतहलो जानकािी सत्र https://youtu.be/rECJ4MRxDVQ मा YouTube मार्टत
(वा YouTube मा SEB हाउतजङ िोज्नुहोस्, यो लाइभ िे कतडट ङपतछ अझै पतन
उपलब्ध हुने छ) ि सम्मेलन कलमार्टत आयोजना गरिने छ: (425) 436-6200. कोड:
862627.

अगस्ट 30, 2022:

दोस्रो जानकािी सत्र https://youtu.be/6G3_BFRcrz4 मा YouTube मार्टत (वा
YouTube मा SEB हाउतजङ िोज्नुहोस्, यो लाइभ िे कतडट ङपतछ अझै पतन उपलब्ध
हुने छ) ि सम्मेलन कलमार्टत आयोजना गरिने छ: (425) 436-6200. कोड: 862627.

सेप्टेम्बि 12, 2022:

आवेदनको म्याद समान्तप्त क्रमक्रत (बजारीकरण सुरु भएको क्रमक्रतदे न्तर् 30 क्रदन):
आवेदन क्रदउिँ सोको 2 बजेसम्म पूरा गरे र डे क्रलभर गनुगपछग । तढलो, अपूिो वा अलग
तरिकामा पेश गरिएका आवेदनहरूलाई लटिीमा प्रतवर गरिने छै न। अन्य इमेल वा
फ्याक्सहरूमा पठाइएका आवेदनहरूलाई स्वीकाि गरिने छै न।

अक्टोबि 11, 2022:

लटिी अनलाइनमा आयोजना गरिने छ। तलङ्क ि जानकािी लटिीका लातग आवेदन
तदने ि योग्य हुने घिपरिवािहरूलाई पठाइने छ।

अक्टोबि 12, 2022:

कायटिम (आम्दानी ि सम्पति) प्रमाणीकािण प्रतिया सुरु गनटका लातग प्रत्येक प्रतीक्षा
सूचीको शीषटमा भएका घिपरिवािहरूलाई SEB हाउतजङद्वािा सम्पकट गरिने छ
(लटिीपतछ तुरुन्तै)

अक्टोबि-तडसेम्बि (अनुमातनत):

कायटिम प्रमातणत घिपरिवािहरूले भाडासम्बन्धी आवेदनहरू पूिा
गनुटहुने छ। यस अन्धन्तम चिणमा स्वीकृतत तदइएको घिपरिवािहरूले लगभग 30 तदन
तभत्र एकाइहरू आिक्षण गिी तलजहरूमा हस्ताक्षि गनुटहुने छ।

लटिीसम्बन्धी जानकािी ि आवेदनहरूका लातग वा अपाङ्गता भएका व्यन्धिहरूका लातग उतचत आवासहरूका लातग,
AltaRevolution@sebhousing.com मा जानुहोस् वा (617) 782-6900 (x1 and then x1) र्ोन गनुटहोस् ि सन्दे श छोड् नुहोस्।
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