आय प्रक्ततबक्तन्धत २ बेडरुम कण्डोक्तमक्तनयम क्तवक्रिमा
२७ कटटर क्तथिट ईकाई #२७डी. समरक्तभलमा अवक्तथित
िक्तहलोिटक घर िररर्कतायहरु योग्य व्यक्तक्तहरुका लागी १ बेडरुमको कण्डोक्तमक्तनयम उिलब्ध छ ।
समरक्तभल समावेशी आवाज िररयोजना मार्य त*
िी.१ – ८०% ए.एम.आई. अननसार िाररवाररक बार्षयक कन ल आम्र्ानी
२ व्यक्तक्त - $७७,००० । ३ व्यक्तक्त - $८६,६५० । ४ व्यक्तक्त - $९६,२५० ।
ईकाई #२७डी. क्तवक्रि मनपयः $१९६,५२९ / शनरुवाती कण्डोक्तमक्तनयम शनपकः $२६
िनपला तह योजना, ठू पठन ला झ्याल र उच्च तला, काउन्टरटप्स क्वार्टजय
के क्तन्िय तातो र क्तचसो, काठको भनईं
सनक्तवधाहरु, तला तिा सम्िक्तिको योजना बारे िि जानकारीका लागी
https://santanapropertiesteam.com/ मा हेननयहोस् ।
जानकारी मनलक क्तभक्तडयोहरु
somervillema.gov/inclusionaryhousing मा भ्रमण गननयहोस् ।
महत्विनणय क्तमक्ततहरु
आवेर्नहरु माचय ३०, २०२१ – एक्तप्रल २९, २०२१ सम्म उिलब्ध हुनेछन् ।
अनलाईन आवेर्नः somervillema.gov/inclusionaryhousing
र्ाराम क्तलनका लागी र्ोन नं (६१७)६२५-६६०० को २५६६ मा र्ोन गननह
य ोस् वा
inclusionary@somervillema.gov मा हेननयहोस् ।
जानकारी सत्रको क्तभक्तडयोको लागी तलको वेवसाईटमा हेननयहोस् ।
िनपला सत्रहरु
शक्तनबार एक्तप्रल १० क्तबहान ११:०० – क्रर्ऊसो १:०० बजे र मंगलबार एक्तप्रल १३ सााँझ ६:३० – ८:३० बजे
आवेर्नको अक्तन्तम क्तमक्ततः क्तबक्तहबार एक्तप्रल २९, २०२१ क्रर्ऊसो २:०० बजे सम्म
िनरा भररएको र्ाराम फ्याक्स गननह
य ोसः
फ्याक्स नम्बरः (६१७)५९१-३२३५
ईमेलका लागीः inclusionary@somervillema.gov
िठाऊनका लागीः ईन्क्लनजनरी हाऊक्तजगं प्रोग्राम, समरक्तभल क्तसरट हल एनेक्स
५० एभरक्तग्रन एभेन्यन, समरक्तभल, ए.मए. ०२१४५
भचनयअल कायायलय समय
क्तबक्तहबार सााँझ ५:३० – ७:३० बजे सम्म
अनलाईनः https://global.gotomeeting.com/join/591022621
र्ोन नं. +१ (८७२)२४०-३४१२ / िहुाँचका लागी क्तचन्हः ५९१-०२२-६२१
*एकाईहरू थिायी रूिमा क्रकर्ायती आवास प्रक्ततबन्धको अधीनमा छन्, अन्य प्रक्ततबन्धहरू लागू हुन सक्छ ।
िि जानकारीका लागी सम्िकय ः inclusionary@somervillema.gov | (६१७)६२५-६६०० X२५६६

अशक्तता भएका व्यक्तक्तहरू जसलाई सहयोगी साधनहरू र सेवाहरू प्रभावी सञ्चारका लाक्तग आवश्यक हुन्छन्, वैकक्तपिक ढााँचामा क्तलक्तित सामग्री, वा नीक्तत र
प्रक्रियाहरूमा उक्तचत संशोधनहरू, समरक्तभल शहरको काययिमहरू र गक्ततक्तवक्तधहरूको िहुाँच गनय वा बैठकहरूमा उिक्तथित हुन नेन्से
सलामौनलाई NBacci@somervillema.gov मा वा (६१७)६२५-६६०० को २२५० मा सम्िकय गननि
य र्यछ ।

