
प्रभावकारी सञ्चारका लागि सहायक सामग्री र सेवाहरू, वैकगपिक ढााँचाहरूमा गलगित सामग्रीहरू वा नीगत तथा काययगवगिहरूमा उगचत 

िररमार्यनहरू आवश्यक िने अिाङ्िता भएका व्यगिहरूले गसटी अफ समरगवपलीको काययक्रम तथा क्रक्रयाकलािहरू िहाँच िनय वा बैठकहरूमा 

उिगथथत हनका लागि निरको थवाथ्य तथा मानव सेवा सहायक गनर्देशक, Nancy Bacci,लाई 617-625-6600 x2250मा वा 

nbacci@somervillema.gov मा सम्िकय  िननयिर्दछ। 

मेयर Joseph A. Curtatone र फेडरल ररयपटी इन्भेथटमेन्ट ट्रथट (Federal Realty Investment 

Trust) 31-आय-प्रगतबगन्ित इकाइहरूका लागि भाडासम्बन्िी लटरी घोषणा िनय िाउाँर्दा िनशी छन्! 

Miscela, Assembly Row, 485 Foley Street, Somerville 

िगहलो इकाइहरू र्नवरी 2020 मा ग्रहणको लािी तयार छ 

लटरीसम्बन्िी आवर्दनेहरू अिथट 30, 2021 को सनरुवातमा अनलाइन उिलब्ि छ:https://form.jotform.com/210403447754048 
 

* भाडाहरू हरेक आवेर्दकको आम्र्दानीमा आिाररत हाँर्दैन (गतनीहरूसाँि िगहल ेन ैिण्ड 8 भौचर वा समान नहाँर्दासम्म)।  भाडावालहरू आफ्ना सबै 

ग्यास, गवद्यनत, िानी र ढल भनिान िनयका लागि गर्म्मवेार छन।्  कन नै िार्ककङ थथलहरू भाडामा समावशे िररएको छैन तर िार्ककङ थथलहरू $ 75/mo 

को कम र्दरमा उिलब्ि छन।्  

इकाइको 

प्रकार 

असिता-

िहाँचयोग्य 

(DA) र सनन्नमा 

करठनाई (HI) 

न्यनूतम कूल 

वार्षषक 

आम्र्दानी 

न्यनूतम 

घरायसी 

आकार  

अननमागनत आकार 

(िररवतयन िननय िने 

गवषय) 

# को 

बाथ-

रूमहरू 

इकाइ 

सङ््या 

मागसक भाडा 

(भाडाहरू+ िार्ककङ 

समावशे िररएको छैन) 

सोह्र (16) 50% AMI अिाटयमने्टहरू 

सु्टडियो 1 DA+HI $28,200*  1 482-580 sqft  1 3 $1,002-$1,021 

1 BR 1 DA+HI $30,192* 1 581-1,098 sqft  1 9 $1,034-$1,054 

2BR उपलब्ध छैन 
$36,420*  

2 
1,119-1,205 

sqft  
2 3 $1,223-$1,245 

4BR उपलब्ध छैन $46,704* 4 1,570 sqft  2 1 $1,528 
 

िन्र (15) 80% AMI अिाटयमने्टहरू 

सु्टडियो उपलब्ध छैन $47,001 1 453-540 sqft  1 2 $ 1,336-$ 1,355 

1 BR उपलब्ध छैन $47,001 1 594-701 sqft  1 7 $ 1,394-$ 1,414 

2BR 1 DA+HI $53,701 2 829-1,318 sqft  1-2.5 5 $ 1,656-$ 1,678 

3BR उपलब्ध छैन $60,401 3 1,287 sqft  2 1 $1,879-$1,905 

आवरे्दनहरू िगहलो र्ानकारी सत्रको गनष्कषयमा र यहााँ अनलाइनमा उिलब्ि हने छन:्https://form.jotform.com/210403447754048 

िगहलो र्ानकारी सत्रलाईhttps://youtu.be/Sf3lsNw16go मा YouTube माफय त सााँझ 6:00 बरे् अिथट 30 , 2021 मा आयोर्ना 

िररने छ र र्दोस्रो र्ानकारी सत्रलाई https://youtu.be/KeE07gJyv_M(YouTube मा SEB हाउगर्ङको लागि मात्र िोज्ननहोस्, यो 

लाइभ रेकर्षडङिगछ उिलब्ि हने छ) मा YouTube माफय त र कन्फेरेन्स कल माफय त सााँझ 6:00 बरे् सेप्टेम्बर 7 , 2021 मा आयोर्ना 

िररने छ: (425) 436-6200. कोड: 862627. 

अगिकतम कूल वार्षषक आम्र्दानी सीमाहरू 

तिाईंको घरिररवारमा भएका 

मागनसहरूको सं्या 

50 % AMI मा  

इकाइहरूका सेटको लागि 

80% AMI मा  

इकाइहरूका सेटको लागि 

1 $47,000 $47,001 - $70,750 

2 $53,700 $53,701 - $80,850 

3 $60,400 $60,401 - $90,950 

4   $67,100 $67,101 - $101,050 

5 $72,500 $72,500 - $109,150 

6 $77,850 $77,850 - $117,250  

टेलिफोन:(617)%20625-6600
nbacci@somervillema.gov
https://form.jotform.com/210403447754048
https://form.jotform.com/210403447754048
https://youtu.be/Sf3lsNw16go
https://youtu.be/KeE07gJyv_M
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आवरे्दनको अगन्तम गमगत: आवरे्दनलाई सेप्टेम्बर 29 , 2021 मा क्रर्दउाँसोको 2 बर्सेम्म िूरा िरी डेगलभर िररननिछय  

 लटरी अक्टोबर 19 , 2021 मा आयोर्ना िररने छ 

लटरीसम्बन्िी र्ानकारी र आवेर्दनहरूका लागि वा अिाङ्िता भएका व्यगिहरूका लागि उियनि सनगविाहरूका लागि,  

Miscela@sebhousing.com मा र्ाननहोस् वा (617) 782-6900 (x1 र त्यसिगछ x1) मा फोन िननयहोस् र सन्र्देश छोड्ननहोस्। 
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