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कम आय भएका मानिसहरुको रेण्टल  

निठ्ठा आवदेि 
 

 

CALA अपाटटमेन्ट  

1060 Broadway, Somerville, MA 
02144 

 
 

पूर्ट रुपमा भरेका आवेदिहरूलाई मेल मार्ट त मातै्र  बुझाउिु पदटछ । आवेदिहरु सि् 

2020, अक्टोबर 5 तारीख ददउँसोको 2 बज ेअगानि बझुाउि ुि ैपदटछ, 

र तल ददइएको मध्यबेाट एउटा नवनिमार्ट त पशे गिुटपदटछ । 
 
 

मेल गिुटपिे ठेगािा: Maloney 
Properties, Inc. 

Attention: CALA 
Lottery 

27 Mica Lane, Wellesley MA 
02481 

 

ईमेल गिुटपिे ठेगािा: 

CALA@maloneyproperties.com 
 

फ्याक्स गिुटपिे िम्वर: 781-

237-5078 
 

स्थािीय प्राथनमकता र/ वा कलाकार प्रमार्ीकरर्को प्रमार् र/ वा 55 वर्ट+ उमरे भएका 
मानिसहरुल ेआवदेिसगँ ैपशे गिुटपछट । 

 

थप जािकारीका लानग सिूिा प्याकेटमा हिेुटहोला । 
 
 

 

नि: शुल्क भार्ा सहायता र उपयुक्त आवास उपलब्ि रहेको छ । सहायता र थप जािकारीको लानग, कृपया 

Maloney Properties, Inc 781-992-5306 - US  

Relay 

711  

वा 

ईमेल: CALA@maloneyproperties.com मा सम्पकट  गिुटहोस् । 
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समाि आवासको अवसर  
 
 
 
 
 
 

 
 

महत्वपरू्ट सिूिा : 

तपाईंहरु प्रनत घरिरुी एउटा मात्रै ैआवदेि पशे गिट सकु्नहुिछे । िक्कलैी  आवदेिहरूलाई रद्द गररिछेि ्। प्रनत 

घरिरुी एउटा मात्रै ैआवदेि स्वीकार गररिेछ ।
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१. तपाईै सँग मेलोिी प्रोपर्टटजले कुि भार्ामा कुराकािी गरोस् भन्ने िाहिुहुन्छ?   
 

पोिुटनगज, स्पेनिश र हाईटी के्रओल भार्ामा उल्था सेवा प्रदाि गिट सदकन्छ । 
 

२ .के तपाईंलाई उनित आवास वा व्हीलिेयर लैजाि सदकिे अपाटटमेन्ट िानहन्छ? ☐िानहन्छ ☐िानहदैिँ । 

यदद िानहन्छ भिे, आवेदि बुझाउिे अनन्तम नमतीभन्दा अगानि यस आवेदिसँग तपाईंको स्वास््य सेवा 

प्रदायकबाट प्राप्त प्रमार्ीकरर् पेश गिुटहोस् । 
 

कृपया उनित आवास आवश्यकताको वर्टि गिुटहोस् : 
 

 

३. के कुिै पररवारको सदस्यसँग हालको खण्ि 8 भौिर वा मोबाईल रेण्टल भौिरको कुिै अन्य प्रकार रहेको छ 

(MRVP, VASH, आदद.)? ☐छ ☐छैि (यदद छैि भिे, प्रश्न ि  4 मा जािुहोस्) 

यदद छ भिे, तपाईंको भौिरको प्रनतनलनप यस आवेदिसँगै स लग्न गिुटहोस् र अको दईु (2) प्रश्नहरूको उत्तर ददिुहोस्:  

 कुि आवास प्रानिकरर् वा एजेन्सीले तपाईंको भैौिर जारी गदटछ? 

 

  तपाईंको लीनजङ्ग अनिकृतको िाम, ईमेल र र्ोि िम्बर प्रदाि गिुटहोस् : 
 

४. के कुिै घरको सदस्य अनहले सोमरनभलेमा पूरा-समय (32 घण्टा+/ हप्ता) बस्ने वा काम गि ेगिुटहुन्छ? ☐हो 

☐होइि 

यदद  " हो" भिे, प्राथनमकता प्राप्त  गिटै े हालको कागजात बुझाउिुहोस् । 

५. के तपाईै को पररवारको कुिै सदस्य सैोमरनभलैे शहरको कमटिारी  हुिुहुन्छ? ☐हो  ☐होइि    

यो सामान्य खुलासा हो । 
 
६. के पररवारका दवैु प्रमुख सदस्यहरु पूर्ट-कानलि नवद्याथीहरू हुि् वा आउँदो सेमेष्टरमा पूर्ट-कानलि नवद्याथी भिेर 

दताट भएका छि?् ☐हो ☐होइि 

कृपया िोट गिुटहोस् :पररवारका दवैु  प्रमुख सदस्यहरु पूर्ट-कानिि नवद्याथीहरू हुि सक्दैिि्; आवेदकहरूले 

स स्थाबाट नसिा प्रमार्ीकरर् प्रदाि गिुटपिेछ । 
 

निम्न प्रश्नहरू वैकनल्पक हुि ्र निठ्ठामा भाग नलि आवश्यक छैि : 

७. के तपाईंसँग आफ्िै सवारी सािि रहेको छ? ☐छ  ☐छैि (यदद छैि भिे, िम्वर 9 मा जािुहोस् ।) 

८. यदद "छ" भिे, तपाईंलाई पार्कटङ गिे ठाउँ िानहन्छ? ☐िानहन्छ ☐िानहदैिँ 

९. के तपाईै लाई सबै शहरमा आवासीय पार्कटङ अिुमनत िानहन्छ? ☐िानहन्छ ☐िानहदैिँ   

यदद “िानहन्छ ” भिे, दकि?     

१०. के तपाईै सैँग के्रनिट छ? ☐छ  ☐छैि  यदद “छ” भिे, तपाईंको के्रनिट स्कोर खुलाउिुहोस्:    

के्रनिट आवश्यकतालाई घर निमाटर्कताटहरुले रेण्टल आवेदि स्क्रीनिङ प्रदक्रयाको भागको रूपमा स्थानपत गरैेका 

छि ्। 
 

११. तपाईं आजभोली भािाको रुपमा मनहिा कनत रकम नतिुटहुन्छ (अन्य उठ्ि ेनबलहरु बाहेक)?  

१२. पररवारको प्रमुख व्यनक्तको जातीयता के हो? ☐नहस्पानिक/ ल्यारटिो ☐गैर-नहस्पानिक/ ल्यारटिो 

१३. पररवारको प्रमुख व्यनक्तको जात के हो? कृपया लागू हुि ेसबै जाँि गिुटहोस् : 
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☐अदिकैी-अमेररकी/ कालो अमेररकी ☐भारतीय/ अलास्का  मूलवासी ☐एनशयाली ☐काकेनशयाली 

☐मूल हवाईवासी/ अन्य प्रशान्त टापुवासी ☐मध्य पूवी/ उत्तर अदिकी ☐अन्य 
 

१४. पररवारको प्रमुख व्यनक्त कुि देशको मूलवासी हो? कृपया लागू हुिे सबै जाँि गिुटहोस् : 

☐बङ्गलादेश ☐ब्राजील ☐क्यािािा ☐केप भेिे ☐िैीि ☐कोलनम्बया ☐क्यूबा 

☐िोनमनिकि ररपनब्लक ☐एल साल्भािोर ☐घािा ☐ग्वाटेमाला ☐हाईटी ☐होन्िुरस ☐भारत 

☐आयरल्याण्ि ☐जमैका ☐मेनक्सको ☐िेपैाल ☐निकारागुआ ☐िाईजेररया 

☐पोिुटगल ☐पुएटो ररको ☐साउथ कोररया ☐स युक्त राज्य अमेररका (USA) ☐अन्य:_   

१५. तपाईंले यस अवसरको बारेमा कसरी थाहा पाउिुभयो? ☐समावेशी आवास नलस्टभट ☐नसटी  

वेबसाईट ☐नवज्ञापि फ्लायर ☐पत्रपनत्रका ☐पररवार/साथी  ☐सामानजक नमनिया☐ वेब सिट   ☐अन्य   

१६ .के तपाईं सोमरनभलेको समावेशी आवास कायटक्रम मार्ट त उपलब्ि आगामी सस्तो रेण्टल र आफ्िै स्वानमत्वको 

घरको अवसरहरुको सूििा प्राप्त गिट समावेशी आवास सूिीमा आफ्िो ईमेललाई समावेश गराउि िाहिुहुन्छ? 

☐िाहन्छु  ☐िाहददँि यदद तपाईै ले पनहलैा िै ईमेल सैूििा प्राप्त गिुटभएको छ भिे, कृपया  मानथको प्रश्नमा  

"िाहददँि" उल्लेख गिुटहोस्
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CALA  
अपाटटमेन्ट 

1060 Broadway, Somerville, MA 
02144 

 

घरमलूीको नववरर्:  
 

 

िाम:   

सिकको ठेगािा: 

शहर:   

राज्य:   

जीप कोि:   ईमले 

ठेगािा:   

 र्ोि #:   
 
 

 

घरमलूीको नववरर्:(2): 
 

 

िाम:   

सिकको ठेगािा:   

शहर:   

राज्य:   

जीप कोि:   ईमले 

ठेगािा:   

 र्ोि #:   
 

 

 

 

मेलोिी प्रोपर्टटजले आवेदकहरूलाई ईमेल र र्ोि मार्ट त मात्रैै सम्पकट  गदटछ । यदद ईमेल ठेगािा प्रदाि िगरेको 

खण्िमा, हामी हुलाक मेलमार्ट त सूििाहरू पठाउिेछौं र र्ोिद्वारा र्लो-अप गिेछौं ।  
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कृपया तपाईंसनहत घरमा बनसरहिुभएका सबै पररवारका सदस्यहरूका लानग तलका िाटटहरू पूरा गिुटहोस् । 

 
 

 
 
 

पूरा िाम          उमेर 

 
 
घरमूली वा प्रमुख 
व्यनक्त  
 

 
  

 

घरमूलीसँगको सम्बन्ि 
(उदाहरर्को लानग छोरी, 
छोरा, आमा, बुवा आदद) 

 के कोही पररवारका 
सदस्य पूर्टकानलि 

नवद्याथी हो वा अको 

सेमेष्टर (YN) मा 

पूर्टकानलि नवद्याथी 

बन्नेछ त? 
                                                          

 

                                                                            
 

                                                                 घरमूली            
 

                                                                                                                    
 
 

 

 

 

 

के निठ्ठाको नमतीमा  तसे्रो त्रमैानसक भएका कुिै पररवारको सदस्य रहेको छ? ☐छ ☐छैि 

यदद छ भिे, कृपया यसलाई पुनष्ट गि ेिाक्टरको निठी  पठाउिुहोस् र यो िजन्मेको  बच्चालाई घरको सदस्यको  

रूपमा थप गिुटहोस् 

 

के घरको सदस्यको रूपमा समावशे  िगररएको कोही व्यनक्तसगँ काििुी रुपमा नववाह गरेको कुि ै

घरको सदस्य छ? ☐छ ☐छैि 

छ, छैि 

यदद  " छ" भिे, िाम, ठेगािा सूिीबद्ध  गिुटहोस् र  तपाईंको हालको वैवानहक  नस्थनतलाई तल खुलाउिुहोस् ।  

यसको उत्तरको आिारमा, यस व्यनक्तलाई यैो आवेदि उद्देश्यको लानग घरको सदस्यको रूपमा समावेश गिट पिे 

हुि सक्दछ : 
 

 

मेरो पररवारको सदस्य सङ््या:                 _
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स्थािीय  प्राथनमकता : 
 

यदद पूर्ट आवेदिसँगै पूरा र हालको प्रमानर्करर् प्रदाि गररयो भिे, सोमरनभलेमा हालसालै बसोबास गिे वा 

पूर्टकानलि (हप्तामा 32+ घण्टा समय) काम गिे पररवारहरूलाई प्राथनमकता ददइिेछ । 
 

स्थािीय प्राथनमकता – हालै बनसरहेका बानसन्दा 

यो प्राथनमकताका लानग योग्य हुिको लानग, आवेदकहरूले आफ्िो िाम र सोमरनभलैे ठेगािाको साथमा  

निम्नमध्ये एउटा (1) कागजात ददएर आरू् बस्ने ठाउँ प्रमानर्त गिै पदटछ र पूरा भरेको पूवट-निठ्ठा आवेदि पेश 

गरेको ददिको 30 ददिनभत्रको हुिुपदटछ । 

• हस्ताक्षर गररएको भािाको पत्र वा घरििीले हस्ताक्षर र नमती सनहत राखेर पनहिाि खुलाइददएको 

आवेदक, ठेगािा र स्वानमत्वको प्रमार्पत्र केही अवस्थाहरुमा पयाटप्त हुि सक्दछ ।    

• मतदाता दताट 

• उपयोग गरेको रसीद (नवदु्यत, ग्याँस, तेल, केबुल, आदद)- नववरर्को नमती 30 ददिनभत्रको हुिै पदटछ ।  

• हालको बैङ्क नववरर् 

 

स्थािीय प्राथनमकता - सोमर नभलेका पूर्ट-कानलि कमटिारीहरू 

यो प्राथनमकताका लानग योग्य हुिको लानग, आवेदकहरूले सोमरनभलैेमा प्रनत हप्ता 32 घण्टा समय वा बदि 

काम गिुटपदटछ । सोमरनभलेमा काम गिे पररवारका सदस्यले काम गरेको कुल समय र नतिीहरूले काम गरेको 

सोमरनभलेको ठाउँको िामसनहत पाउिे रकमको पेस्टब (paystub) 30 ददिनभत्र बुझाउिुपदटछ ।  

 

यदद पेस्टब प्रदाि गिट सदकएि भिे, आवेदकको मािव स सािि निदेशक वा पेरोल निदेशकले कम्पिी लेटरहेिमा 

सम्पकट  जािकारीसँगसँगै रोजगारीको पत्र प्रदाि गिट सदकन्छ । पत्रमा कमटिारीको िाम, काम गरेको स्थाि र 

सोमरनभलैेमा प्रनत हप्ता काम गरेको कुल समय उल्लेख गरेको हुिुपदटछ । पत्रमा पूरा भरेको पूवट-निठ्ठा आवेदि 

पेश गरेको नमतीबाट 30 ददिनभत्रको नमती हुिुपदटछ । 

सामान्य काम गि ेठाउँ सोमरनभलैेमा रहेको तर महामारीको बेलामा टािा बसेर अिलाईि घरबाट िै काम 

गरररहेका पररवारहरूलाई अझै पनि उपयुक्त आवासमार्ट त सोमरनभलैेको प्राथनमकताको लानग ध्याि ददि 

सदकन्छ । यस्ता पररवारले आफ्िो रोजगारदाताबाट कम्पिीको लेटरहेिमा कम्पिीको निठी प्राप्त गिट सके्नछि् र 

यसमा मानथ उनल्लनखत अन्य नववरर्हरूमध्येबाट, घरका सदस्यहरू अस्थायी रूपमा महामारीको कारर्ले गदाट 

घरबाट काम गरररहेका हुन्छि् र यसमा सबैै पक्षहरूको उद्देश्य काम गिट आफ्िो कायाटलय भविमा र्कटि 

सुरनक्षत हुिे नबनत्तकै र्कटिे उद्देष्य रा्दछि् । पत्र आजभोलीको िै हुिुपदटछ र मानथको अिुच्छेदमा तोदकएको 

सबै नववरर् समावेश गरेको हुिपुदटछ । 
 

के सब ैपररवारका सदस्यहरूल ेस्थािीय प्राथनमकताका लानग मापदण्ि परूा गछटि्? 

☐गछटि ्☐गदैिि ्
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रेण्टल मोबाईल भौिरः 

यदद तपाईंको पररवारसँग  रेण्टल मोबाईल भैौिर छ भि,े कृपया यसलाई निवदेिसँग ैस लग्न गिुटहोस् । 
 

कलाकारको प्राथनमकता : 

के सोमरनभल ेआटट काउनन्सलमार्ट त कुि ैपररवारका सदस्य प्रमानर्त कलाकार छि?् 

☐छ ☐छैि 

 
थप जािकारीको लानग कृपया जािकारीमूलक प्याकेटमा रहेको कलाकार प्रमार्ीकरर् पुिरावलोकि गिुटहोस् । 

 

 
 

 

प्रत्यक्ष  /  कायट  स्थाि  इकाईहरूका  लानग  आवदेकहरूसगँ  सोमरनभल े आटट  काउनन्सल  प्रमार्ीकरर् पत्र हुिपुदटछ  र  

आवदेिसगँै यसलाई  पशे गिुटपदटछ । 
 

बृद्धावस्थाका मानिसहरुको प्राथनमकताः 
 

 

के तपाईंको घरको कनम्तमा एकजिा सदस्य 55 वर्ट वा सोभन्दा बदि उमेरको रहेको छ? 

☐छ ☐छैि 
 
 

बृद्धैावस्थाको प्राथनमकतामा आवदेि ददि ेआवदेकहरूल ेयस आवदेिसगँ ैनतिीहरूको उमरेको विैानिक 

प्रमार्ीकरर् प्रदाि गिटै  ै पदटछ । 
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आम्दानीको जानकारी: 

सस्तो एकाईहरुमा 50%, 80%, 110% AMI आम्दािी वगटहरु हुिेछि्: 

 

घरिुरीको आकार, तह र एकाईको प्रकारले समायोजि गररएको आम्दािी सीमाहरु
 

पररवारको 

आकार 
 

1 

न्यूितम आम्दािी 
एकाईमा निभटर 

गदटछ  

 
तह R1 

(<50% AMI) 

 
तह R2 

(51%-80% 
AMI) 

 

तह R3 

(81%-110% 
AMI

1BR को लानग 
मातै्र योग्य 

2 

$28,800                 $44,800           $44,801 - $67,400       $67,401 - 
$91,650 

 
$51,200           $51,201 - $77,000      $77,001 - 
$104,750

3                                                    $57,600           $57,601 - $86,650      $86,651 - 
$117,850

4                   
1BR: 

$28,800
 

5                   2BR: 

$34,560 

$63,950           $63,951 - $96,250      $96,251 - 
$130,900 

$69,100          $69,101 - $103,950     $103,951- 
$141,400

6                                                    $74,200          $74,201 - $111,650    $111,651 - 
$151,850 

 

 
कृपया पररवारका सबै सदस्य र नतिीहरूको अिुमानित वार्र्टक कुल आम्दािीलाई तल सूिीमा उल्लेख गिुटहोस् : 

आवश्यकता अिुसार थप पृष्ठहरू स लग्न गिुटहोस् 

घरको सदस्यको िाम 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  

पसैा नति ेसमयअवनि 
(कृपया गोलो 
लगाउिहुोस्) 

साप्ताहिक / पाहिक / माहसक / 
हि-माहसक / 
साप्ताहिक / पाहिक / माहसक / 
हि-माहसक / 
साप्ताहिक / पाहिक / माहसक / 
हि-माहसक / 
साप्ताहिक / पाहिक / माहसक / 
हि-माहसक / 
साप्ताहिक / पाहिक / माहसक / 
हि-माहसक / 
साप्ताहिक / पाहिक / माहसक / 
हि-माहसक / 
 

औसत कूल कमाई/ नति ेसमय

 

घरिुरीले 18 वा सोभन्दा मानथ उमेर भएका सबै पूर्ट-कानलि नवद्याथीहरूको लानग आम्दािी समावेश  गिटैै 

पदटछ । 
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आम्दािी स्रोत  समावशे गि े तर  सीनमत  िरहेको कुरा:  

o W2 को रोजगारैीबाट  प्राप्त पसे्टब  

o स्वरोजगार  

o सामानजक सरुक्षा/ सामानजक सुरक्षा अक्षमता 

o बरेोजगारी  

o बाल सहायता (औपिाररक वा अिौपिाररक) 

o मािासामल (Alimony)
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o निवनृत्तभरर्  

o गो र्ण्ि मी/ अिदुाि कोर् सङ्कलि प्लटेर्मटहरू  

o पररवार/ साथीहरूबाट सहयोग (नियनमत वा अनियनमत)  

o मौसमी काम/ आ नशककानलि रोजगार/ एक पटकको मात्र ै(one-off gigs) 

o कनमसि/ केही पसैाको रटप्स 

तलको खाली ठाउँमा, कृपया अको 12 मनहिाको लानग सब ैघरपररवारको आम्दािीमा हुिे अपनेक्षत पररवतटिहरू 

खलुासा गिुटहोस् । कृपया आवश्यकताअिसुार थप पषृ्ठहरू स लग्न गिुटहोस् । 

 
पररवतटिहरू समावेश गिट सदकन्छ तर सीनमत छैि: बोिस/ बृनद्ध रकम, ओभर-टाईम, पदोन्नती, व्यवसाय 
खोल्दा वा बन्द हँुदा, जागीर समाप्त हँुदा, ियाँ जानगर सुरु हँुदा, मौसमी काम, मातृत्व/ उपिार छुट्टी आदद । 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

सम्पनत्तको जािकारी: 

घरपररवारले सबै सम्पनत्त र खाताहरू तल खुलाउिपुदटछ । 

आवश्यकताअिुसार थप पृष्ठहरू स लग्न गिुटहोस् 
 

सम्पनत्तमा निम्न कुरा समावेश हुन्छ तर सीनमत हुदैिँ: िेदकङ, बित, स्टक, ऋर्पत्र, घर जग्गा, CD को, 

401K’को, IRA’को, हातको िगद, स युक्त कोर्, स्वास््य/ कलेज बित योजिा, सम्पनत्तको स्वानमत्व वा स युक्त 

व्याज (स युक्त राज्य अमेररका र नवदेश) िगद एपहरु (भेन्मो/ पे पल आदद), निनजटल वा दक्रप्टो करेन्सी आदद । 
 
 

परूा िाम    खाताको प्रकार   नवत्तीय स स्थाि   हालको अिुमानित रकम       
 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$
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मैेलोिी प्रोपर्टटजले आवेदिको समीक्षा गरेपनछ थप कागजात नमलाउिे प्रदक्रयाको अिुरोि गिटैे अनिकार 

सुरनक्षत रा्दछ । ददइएको म्यादनभत्र  मेलोिी प्रोपर्टटजले बुझाउि अिुरोि गरेको कुिै पनि थप कागजात प्रदाि 

गिट िसकेको खण्िमा तपाईंको आवेदिलाई निठ्ठामा प्रवेश गराइिे छैैि । 
 

यो नवज्ञापि कायटक्रम  र भािामा बस्ने व्यनक्त छिैौट  प्रदक्रया  अगानि बिाउँदा, ि मानलक ि त यसको  निठ्ठा  

एजेन्टले ि जानत, रङ्ग, िैामटनैक आस्था, िमट, नलङ्ग, पाररवाररक  नस्थनत, यौिको झुकाव, रानिय  वा  

जातीय उत्पनत्त मूल, अशक्तता, िागररकता, व श वा वैवानहक नस्थनत, सावटजनिक सहायता, लैैनङ्गक पनहिाि  

वा कािूिद्वारा निरे्ि कुि ै अन्य आिारमा भेदभाव गिेछ । 

 

कम मूल्यको घर खोज्िे शारीररक रुपमा अशक्त व्यनक्तहरूले घर प्रयोग गिे वा आिन्दले बस्ने समाि अवसर 

पाउि त्यस्ता आवास वा पररमाजटिहरु आवश्यक रहेको बेलामा, अशक्त मानिसहरुलाई नियम, िीनत, अभ्यास, 

वा उनित आवास अिुरोि गिट वा आवासमा उनित स शोिि गिट अिुरोि गिटकैा लानग  अनिकार रहेका  

हुन्छि्,   

 

आवदेि बझुाउि ेअनन्तम नमती: 
 
मेलद्वारा पूरा भरेका आवेदिहरू बुझाउिे  
अनन्तम नमती, पोष्टमाकट  2020 अक्टोबर, 
सोमबारको 2 बज ेहो ।  
 
मेल गिुटपिे ठेगािा: 
Maloney Properties, Inc. 
Attention: CALA 
Lottery 
27 Mica Lane, Wellesley MA 02481 

 

ईमेल गिुटपिे ठेगािा: CALA@maloneyproperties.com 

फ्याक्स गर्नुपर्े र्म्बर: 781-237-5078 
 

प्रश्न: 

प्रदक्रया िनलरहेको बेलामा  कुि ैपनि प्रश्नको  उत्तर ददि मैेलोिी प्रोपर्टटजका कमटिारी  उपलब्ि रहेका छि् । 

कृपया तलका नवनिहरूमार्ट त हामीलाई सम्पकट   गिट िनहिदकिाउिुहोस् : 

 
ईमले:  CALA@maloneyproperties.com 
र्ोि: 781-992-5306 | US Relay 711 
वेबसाईट: www.CALALottery.com 

 

हस्ताक्षर खण्ि: 

म बुझ्दछु दक निठ्ठा एजेन्ट 1060 Broadway, Somerville, MA 02144 मा मेरो पररवारको योग्यता 
प्रमानर्त गिटका लानग यो जािकारीमा निभटर रहेको छ । म प्रमानर्त गछुट दक मानथका प्रश्नहरूका सबै जािकारी 

र उत्तरहरू मेरो ज्ञािले भ्याएसम्म साँिो र पूर्ट रहेका छि् । म मेरो योग्यता नििाटरर् गिट आवश्यक जािकारी 

जारी गिट सहमनत जिाउैँदछु । म बुझ्छु दक गलत सूििा प्रदाि गदाट वा गलत बयािहरू ददँदा मेरो आवेदि 

अस्वीकार हुि ेआिार हुि सक्छ । 

mailto:CALA@maloneyproperties.com
http://www.calalottery.com/
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म निठ्ठा एजेन्टलाई आवासको लानग मेरो योग्यता प्रमानर्त गिटैे उद्देश्यका लानग यस आवेदिमा समावेश 

गररएको सूििा प्रमानर्करर् गिट मेरो सहमनत व्यक्त गदटछु । म सबै आवश्यक जािकारी प्रदाि गदटछु र यो 

प्रदक्रयामा सम्भव भएसम्मको सबै तररकाले तीव्रता ददिेछु । मैले बुझ्दछु दक मेरो आम्दािी निठ्ठामा प्रवेश हुि 

योग्य हुिुपदटछ । 

 
सबै वयस्क पररवारका सदस्यहरुल ेतल हस्ताक्षर गिुट पदटछ: 

 

 हस्ताक्षर                                                                                                    नमती 
 

 हस्ताक्षर                                                                                                     नमती  
 

   हस्ताक्षर                                                                                                     नमती 
 

समाि आवासको अवसर               अगस्ट 6, 2020 
 

 
 
 

सस्तो रेण्टल निठ्ठा आवदेि सिूी 
तल  सहयोगी  कागजातहरूको  सिूी रहेको  छ  जिु  पूर्ट  आवदेिसँग ै प्रदाि  गररएको  हुिपुदटछ । 

 

 

के तपाईंल ेकुि ैप्रश्न खाली छोड्िभुयो?   ☐छ ☐छैि 

दईु पटक जािँ गिुटहोस् । यदद छ भि,े तपाईंको आवदेि अपरू्ट रहेको छ ।  
 

 

के तपाईंल ेसब ैआम्दािी स्रोत/ सम्पनत आदद खलुाउिभुयो?  ☐छ ☐छैि ☐लागैू हुदैिँ । 
 

 

के 18 वर्ट उमरे पगुकेा सब ैवयस्क पररवारका सदस्यहरुल ेआवदेिमा हस्ताक्षर गरे? 

☐छ ☐छैि ☐लागै ूहुदैिँ । 

के तपाईं 55 वर्ट वा सोभन्दा बदि उमरेको हुिभुयो? के तपाईंको जन्मनमती (DOB) को प्रमानर्करर् 

प्रनत स लग्न गररएको छ? 

☐छ ☐छैि ☐लागैू हुदैिँ । 

के तपाईंल ेआवश्यक प्राथनमकताको कागजात पशे गिुटभयो? 

☐छ ☐छैि ☐लागैू हुदैिँ । 

o के यो अनन्तम 30 ददिनभत्रको नमतीमा रहेको छ? 
o के यसमा पररवारको सदस्यको िाम रहेको छ?  

o के पररवारका सदस्यहरुको ठेगािा नमल्छ? 
 

के तपाईं कलाकार र सोमरनभल ेआटट काउनन्सलमार्ट त प्रमानर्त व्यनक्त हो? 

☐छ ☐छैि   ☐लागै ूहुदैिँ । 


