एउटा आय-प्रतिबतधिि २ बेडरुमको कण्डोतमतियम तबक्रिमा
समरतिल तसटटको १३ अपपाइि तथिटमा अितथिि यनतिट ३०१ समरतिल तसटटको समािेशी आिास काययिम
माफय ि आम्दािीका आिारमा योग्य पतहलो पटक घर िटरद गिे व्यतिका लातग उपलब्ि र्। *

यनतिट ३०१ को तबक्रि मूपय: $१९६,७१०

प्रारतम्िक कण्डो शनपक: $१००

शनरुिािको धयूििम िनिािी: $५,९०२
टायर पी१-८०% ए.एम.आई.मा प्रति घरपटरिारको बार्षयक आम्दािी तसमा:

२ र्िा | $८०,८५०

३ र्िा | $९०,९५०

४ र्िा | $१०१,१५०

सम्पति सीमा (प्रतिबतधिि िािाहरु बाहेक): $७५,०००

र्ािकारी मनलक श्रव्यदृश्य: Visit somervillema.gov/inclusionaryhousing
महत्िपनर्य तितिहरु: आिेदिहरु माचय १ देिी माचय ३१ सम्म उपलब्ि हिेर्ि्।
र्ािकारी र आिेदिहरु अिलाईिमा: somervillema.gov/inclusionaryhousing
र्ातपएका िप र्ािकारी र आिेदिहरु: (६१७)६२५-६६०० X २५६६ मा फोि गरेर िा inclusionary@somervillema.gov मा ईमेल गरेर
१ प्रति र्ातपएको र्ािकारी र आिेदि फारामका लागी अिनरोि गिनयहोस्।
पतहपयै समय तलएर िोक्रकएको समयमा कण्डोतमतियम हेि/े देिाईिे: माचय १२, तबहाि ११ बर्े देिी ददुँऊसो १ बर्े सम्म र
माचय १६, साुँझ ६ बर्े देिी रािी ८ बर्े सम्म
थिाि सीतमि र्, समय तलिका लागी हामीलाई (६१७)६२५-६६०० X२५६६ मा फोि गरेर िा inclusionary@somervillema.gov मा ईमेल
गरेर अिनरोि गिनयहोस्।
आिेदि क्रदि अतधिम तमति: तबतहबार, माचय ३१, २०२२ ददुँऊसो २:०० बर्े सम्म
तचठ्ठा िनपिे: मंगलबार, एतप्रल १२, २०२२ ददुँऊसो २:०० बर्े
तचठ्ठा िनलेको हेियका लागी दिाय गिनयहोस्: https://attendee.gotowebinar.com/register/7551965249891365899
पनर्य रुपमा िटरएको आिेदि तिम्न बमोतर्म पेश हिनपर्य:
फ्याक्स गिनयहोस्: (६१७)५९१-३२३५; ईमेल गिनयहोस्: inclusionary@somervillema.gov
हलाक माफय ि पठाउिनहोस्: तसटट हल एिेक्स, ए.टट.टट.एि.: समािेशी आिास काययिम
५० एिरतग्रि एतिधयन, समरतिल, म्यासाच्यनसेट्स् ०२१४५;
िचनयअल कायायलय समय:
हरेक तबतहबार साुँझ ५:३० बर्े देिी साुँझ ७:३० बर्े सम्म
अिलाईि: https://global.gotomeeting.com/join/591022621
फोि माफय ि: +१(८७२)२४०-३४१२ / पुँहच कोड: ५९१-०२२-६२१

* एकाइहरू सदाको लातग क्रकफायिी आिास प्रतिबधिको अिीिमा र्ि्, अधय प्रतिबधिहरू पति लागू हि सक्र्ि्।

समरतिल तसटटका काययिमहरू र गतितितिहरू पहुँच गिय िा बैठकहरूमा उपतथिि हिको लातग प्रिािकारी सञ्चार, िैकतपपक ढाुँचामा तलतिि सामग्री, िा िीति र
प्रक्रियाहरूमा उतचि पटरमार्यिको लातग सहायक सहायिा र सेिाहरू चातहिे अपाङ्गिा िएका व्यतिहरूले ए.तड.ए. संयोर्क एतियि पोमोरोईलाई (६१७)६२६६६०० x२२५९ मा फोि माफय ि िा apomeroy@somervillema.gov मा ईमेल माफय ि सम्पकय गिनयपर्य ।

४

