आय-प्रतिबतधिि १ बेडरुम
कधडोतमतियम पुिर्विक्रिमा
समरतभलको एसेम्बली रो अवतथिि ३७५
क्यािल तथिटमा रहेको एकाई ६०२ घर
समरतभल तसटटको समावेशी आवास कायििम
मार्ि ि आय योग्य पतहलो पटक िरीर् गिेहरू
व्यतक्तहरुका लातग उपलब्ि छ।*
टटयर तप.१-८०% ए.एम.आई.का लागी घर
पटरवारको वार्षिक सकल आय सीमा: १ जिा |
$७०,७५०। २ जिा | $८०,८५०
तबिी मूपय: $१८१,८९४ / हालको कधडोतमतियम शुपक: $१५२
यो कधडोतमतियम २०१९ मा एक जिा मातलककका सािमा तिमािण गटरएको तियो। कधडोतमियम लगभग ७६१ वगि र्ु ट छ। यसमा
भएका सुतविाहरूमा ठू पठू ला झ्याल, क्वार्टजि काउधटरटप, काठको भूंई, के धरीकृ ि िािो र तचसो, टरसेथड लाइटटंग, अको ढोकामा
ग्यारे ज पार्किं ग समावेश छि्। यसमा समावेश सुतविाहरू, जतमि योजिा र सम्पतिका बारे मा िप जािकारीका लागी
https://www.elevatedboston.com/buildings/alloy-at-assembly/ मा भ्रमण गिुिहोस्।
जािकाटरमुलक तभतडयो: somervillema.gov/inclusionaryhousing
महत्वपुणि तमतिहरु: आवेिहरु जिवरी १०, २०२२ – र्े ब्रुअरी १, २०२२ सम्म उपलब्ि हुिेछि्।
अिलाईि र्ाराम: somervillema.gov/inclusionaryhousing
र्ाराम तलिका लागी सम्पकि : र्ोि (६१७)६२५-६६०० X २५६६ वा ईमेल inclusionary@somervillema.gov
कण्डोतमतियम हेिक
ि ा लागी समयिातलकाका लागी: तितिि गििका लागी (सम्पकि र्ोि ६१७-६२५-६६०० X २५६६ वा
ईमेल inclusionary@somervillema.gov)
आवेर्िको म्यार्: मंगलबार, र्े ब्रुअरी १, २०२२, क्रर्िको २:०० बजे सम्म
आवेर्ि पुणि रुपमा भरे र पेश गटरिु पछि:
फ्याक्स मार्ि ि: ६१७-५९१-३२३५। ईमेल मार्ि ि: inclusionary@somervillema.gov
हुलाक मार्ि ि / वा आर्ै पुयािऊिे: तसटटहल एिेक्स ए.टट.टट.एि.: समावेशी आवास कायििम
५० एभरतग्रि एतभधयु, समरतभल, म्यासाच्युसेर्टस् ०२१४५
तचठ्ठा िुपिे क्रर्िः तबतहबार, र्े ब्रुअरी १०, २०२२ क्रर्िको ३:०० बजे
कायािलयको भचुिअल िातलका:
हरे क तबतहबार सााँझ ५:३० – सााँझ ७:३० बजे
अिलाईिमा: https://global.gotomeeting.com/join/591022621
र्ोिमा: +१ (८७२)२४०-३४१२ / संकेि िं.: ५९१-०२२-६२१
िप जािकारीका लागी: inclusionary@somervillema.gov | ६१७-६२५-६६०० X २५६६

* एकाइहरू सिैंको लातग क्रकर्ायिी आवास प्रतिबधिको अिीिमा रहिे छि्। अधय प्रतिबधिहरू पति लागू हुि सक्छि्।
अशक्तिा भएका व्यतक्तहरू जसलाई सहयोगी साििहरू र सेवाहरू प्रभावी सञ्चारका लातग आवश्यक हुधछि्,
वैकतपपक ढााँचामा तलतिि सामग्री, वा िीति र प्रक्रियाहरूमा उतचि संशोििहरू, समरतभल शहरको कायििमहरू र
गतितवतिहरूको पहुाँच गिि वा बैठकहरूमा उपतथिि हुि िेधसे बाचीलाई nbacci@somervillema.gov. मा वा
(६१७)६२५-६६०० को २२५० मा सम्पकि गिुिपर्िछ ।

