
 

भाडा सहायता र/वा सर्न ेलागतहरूमा 
मद्दतको लागग, नर्नम्र्नमा सम्पकक  गर्ननकहोस:् 

Metro Housing Boston - RAFT/ERMA 

metrohousingboston.org मा आवेदर्न ददर्ननहोस ्

Somerville Homeless Coalition 
617-623-6111 

somervillehomelesscoalition.or

g/rapid-response मा आवदेन 

ददनुहोस ्
 

Just-A-Start 

617-494-0444 
contact@justastart.org 

 

Community Action Agency of Somerville 

617-623-7370 

Ashley Tienken, आवास वकालतको ननदेशक 

.orgatienken@caasomervillema 

नर्नष्कासर्नहरूमा कारू्नर्नी मद्दत र वकालतको 
लागग, नर्नम्र्नमा सम्पकक  गर्ननकहोस:् 

Cambridge and Somerville Legal Services 

इन्टेक लाइन, 617-603-1700 

De Novo 

617-661-1010 
 

Harvard Legal Aid Bureau 

617-495-4408 
 

Community Action Agency of Somerville 

617-623-7370 

Ashley Tienken, आवास वकालतको ननदेशक 

.orgatienken@caasomervillema 

(गैर-अधिवक्ता वककलहरू) 
 

COVID-19 Eviction Diversion Initiative 

mass.gov/CovidHousingHelp वा 2-1-1 मा फोन 

गनुहुोस ्

निष्कासिको सामिा गरै्द 

हुिुहुन्छ? हामी मद्दत गिन 

सक्छौ। 

सबै सेवाहरू नि:शुल्क छि ्

तपाई ंSomerville बहालवाला हुिुहुन्छ भिे, तपाई ंनिकायहरूबाट मद्दत प्राप्त गिन योग्य 

हुि सक्िुहुिेछ। केही आम्र्दािी सीमाहरू र अन्य योग्यता मापर्दण्ड लागू हुि सक्िेछ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नर्नष्कासर्नहरू, घर खोज्र्न सहायता, कार्नूर्नी सेवाहरूका लागग सन्दभकहरू र 
आगथकक सहायताको आवेदर्न ददर्न मद्दत सदहत घरधर्नी/बहालवालाका 
समस्याहरू समाधार्न गर्नक मद्दतका लागग, यसमा सम्पकक  गर्ननकहोस:् 

Somerville आवास स्थानयत्व कायाकलय 
50 Evergreen Avenue, Somerville, MA 02145 

Francelia Lievanos 617-625-6600 एक्सस्टेन्सर्न 2581 मा  वा 
मा लाई सन्दभकहरू मा

Somerville अध्यादेश 2019-19, आवास स्थानयत्व सूचना ऐन, कला XI, खण्ड 7-283 द्वारा आवश्यक भए अनुसार                           10/2020 

https://www.metrohousingboston.org/
https://somervillehomelesscoalition.org/rapid-response/
https://somervillehomelesscoalition.org/rapid-response/
file:///C:/Users/llopez/OHS%20&%20Housing%20Teams%20Dropbox/All%20OHS%20Files/HSNA/HSNA%20Word%20Docs/contact@justastart.org
file:///C:/Users/llopez/OHS%20&%20Housing%20Teams%20Dropbox/All%20OHS%20Files/HSNA/HSNA%20Word%20Docs/atienken@caasomervillema.org
mailto:atienken@caasomervillema.org
http://mass.gov/CovidHousingHelp
https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability
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➢ जति सक्दो तिटो काननूी मद्दि प्राप्त गननुहोस।् 

➢ बहालवालाले िनोट गनु सक्ननहुनेि िर खाली गने सचूनामा लेतखएको खारेजी तमतिसम्म 

सननुपदनै। 

➢ िपाईकंो तनष्कासनको आदेश अदालिले मात्र तदन सक्ि! 

➢ COVID-19 का आपिकालीन संरक्षणहरूले अदालिले तनष्कासनको अननमति 

तदएिापतन हाल भौतिक तनष्कासन प्रतिबन्ध गदिु। थप जानकारीका लातग पषृ्ठ 4 मा 

हनेनुहोस।्  

 

 

 

IMPORTANTE!! Por favor traduzca este documento; ENPOTAN!! Tanpri tradwi dokiman sa a; 

IMPORTANTE!! Por favor traduza este documento; महत्वपरू!्! 

कृ पया यो कागजात अनुवाद गनुहोस 
 

SOMERVILLE आवास स्थातित्व 

कािाुलि 

तनष्कासनको मातमलामा बहालवालाका अतधकार र घरधनीका तजम्मेवारीहरू 

(“आवास स्थातित्व सचूना ऐन” Somerville अध्िादशे 2019-19, लेख XI §7-283 द्वारा आवश्िक भएको) 

 

बहालवालाले तनष्कासन प्रतििामा कहााँ मद्दि प्राप्त गनु सक्ननहुन्ि? 
 

✓ तनष्कासन र सम्बतन्धि समस्िाहरूमा मद्दि गनु सक्ने तनकािहरूको संलग्न गररएको सूची हनेनुहोस्।  

✓ आवास स्थानयत्व कायानलय ले बहालवालाहरूलाई अतधवक्ता वा अन्ि महत्त्वपूणु तनष्कासन संसाधनहरूमा सन्दभु गिु। 617-625-6600 

एक्सटेन्सि 2581 मा फोि गिुनहोस ्वाsomervillema.gov/ohs मा तसफाररस पेश गननुहोस्। हामी अंग्रेजी, स्पेनी, पोचनुगाली र सोमाली भाषा 

बोल्िौं र अन्ि भाषाहरूका लातग भाषा लाइन प्रिोग गनेिौं। कानूनी प्रतितनतधत्व प्राप्त गनुका लातग लागू हुने केही आम्दानी सीमा र अन्ि िोग्ििा 

आवश्िकिाहरू िन्। 

✓ COVID-19 आपिकालीनको समिमा अस्थािी आवास संरक्षण िथा तनष्कासन कािुतवतधहरू लागू हुन्िन्, िर िी कन राहरू तिटै्ट पररविुन हुन 

सक्िन्। Somervillema.gov/alerts मा अद्यावतधकहरूका लातग City Alerts को लातग साइन अप गननुहोस्। थप जानकारीका लातग 

Somervillema.gov/ohs मा जाननहोस् वा 617-625-6600 एक्सटेन्सन 2581 मा फोन गननुहोस्। 

✓ तनष्कासन प्रतििा बारे थप जानकारीका लातग masslegalhelp.org हनेनुहोस् र जवाफ र अन्ि फारामहरूका लातग बहालवालाले दािर गननुपने हुन्ि। 

✓ िपाईलें कानूनी मद्दि प्राप्त गनु सक्ननहुन्न भने अदालिका आवश्िक फारामहरू पूरा गनु मद्दि गनुको लातग gbls.org/MADE हनेनुहोस्। 
 

 

 

 

 

 

https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability
http://www.somervillema.gov/alerts
http://www.somervilema.gov/ohs
http://www.masslegalhelp.org/
http://www.gbls.org/MADE
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खाली गर्न ेसूचर्ना 

 

✓ फारामहरू भनुमा व्ितक्तगि मद्दिको लातग, Zoom माफुि बोस्टन अदालि सेवा केन्रलाई सम्पकु गननुहोस्: 

https://www.zoomgov.com/j/1615261140 मा वा 646-828-7666 मा फोन गरेर (बैठक आइडी 1615261140 

प्रतवष्ट गननुहोस्) सोमबार – शनिबार, 9-12। कन नै आम्दानी वा अन्ि िोग्ििा मागुतनदेशन िैनन् िर केन्रीि अतधवक्ताले कानूनी 

प्रतितनतधत्व उपलब्ध गराउननहुन्न। हाल, सेवाहरू आपिकालीन अवस्थाहरूमा र टाढा मात्र सीतमि िन्। अद्यावतधक गररएको 

जानकारीका लातग mass.gov/guides/housing-court-resources हनेनुहोस्। 

 तनष्कासनका चरणहरू के-के हुन ्र बहालवालाले ििार हुनको लातग के गननुपिु? 

 

✓ (धेरैजसो अवस्थाहरूमा) घरधिीले बहालवालालाई नलनित िाली गिे सूचिा उपलब्ध गराउिुहुन्छ 

▪ सूचनाको अवतध बहाल सम्झौिाको प्रकार र कारणको आधारमा फरक हुनेि। धेरैजसो अवस्थाहरूमा, िो 7, 14 वा 30 तदन वा 

भाडा अवतधको सूचनाको आधारमा हुनेि। 

▪ बहालवालाले भाडा नतिरेकोमा 14-तदनतभत्र खाली गने सूचना प्राप्त गननुहुन्ि भने, बहालवालासाँग निनित समयसीमानभत्र बााँकी पैसा 

नतरेर निष्कासि रोक्िे अनधकार छ: 

o (तलजमा नरहकेो) इच्िा लागेको बहालवालासाँग खाली गने सूचना प्राप्त गरेको दश तदनतभत्र बााँकी रकम पूरा भनक्तानी गने 

12 मतहनाको समिमा एक अवसर हुन्ि। 

o तलजमा रहकेो बहालवालासाँग बााँकी भाडाको पूरै रकम साँगसाँगै ब्िाज र अदालिी खचुहरू (सामान्िििा $225 देतख $260 

सम्म) भनक्तान गनु धेरै लामो समि (जवाफको तमतिसम्म) हुन्ि। 

▪ भाडा तफिाु तलन मद्दिको लातग सूचीबद्ध गररएका तनकािहरूलाई िनरुन्िै सम्पकु गननुहोस्। 

 

 

 

✓ घरधिीले बहालवालालाई सारांश प्रनियाको उजुरी उपलब्ध गराउिुहुन्छ 

▪ आह्वान र उजनरी चौकीदार/शेररफद्वारा हस्िान्िरण गररनेि वा बहालवालाको अपाटुमेन्टमा िोतडनेि र प्रथम श्रेणीको पत्राचारद्वारा 

पठाइनेि। िो इमेल पतन गनु सतकन्ि।  

▪ 10/19/2020 सम्म, आह्वान र उजनरीमा परीक्षण तमति सूचीबद्ध हुनेिैन र िसको सट्टामा क्लकुको कािाुलिले पक्षहरूलाई 

अदालिको पतहलो कािुिम हुने तमति र त्िसका तववरणहरू पत्राचार गनेि, जनन तस्थति/मातमला व्िवस्थापन सम्मेलन 

हुनेि। अदािलबाट प्राप्त गररएका सबै सूचनाहरू ध्िानपूवुक पढ्ननहोस्।  

 

 

 

 

 

 

 

✓ बहालवालालाई जवाफ र अन्य कागजातहरू र्दायर गिे अनधकार छ।  

अदालती उजनरी 

https://www.mass.gov/guides/housing-court-resources
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यी फारामहरू बारे थप जािकारीका लानग,  masslegalhelp.org वा gbls.org/MADE  

मा हनेनुहोस।् बहालवालाहरूले जवाफ र अन्य कागजातहरू भिनको लानग जनत सक्र्दो नछटो 

कािूिी सहायता नलिुपछन। 

स्थार्नान्तर गर्न े

अगधकार 

▪ बहालवालाले अदालिमा दािर गनु सक्ननहुन्ि र घरधनी (वा घरधनीको अतधवक्ता) लाई 

अदालिद्वारा तनधाुररि गररएको तमतितभत्र जवाफ तदन सक्ननहुन्ि। अदािलबाट प्राप्त गररएका सबै सूचनाहरू ध्िानपूवुक 

पढ्ननहोस्।  

▪ जवाफले धारण, कन नै पतन बााँकी भाडा र कन नै पतन तलजसम्बन्धी उल्लङ्घनको लातग घरधनीको दाबीमा बहालवालाको कन नै पतन 

प्रतिवाद वा प्रतिदाबी बारे व्िाख्िा गिु। प्रतिदाबीहरू भनेका खराब अवस्थाहरू वा सनरक्षा धरौटीको गलि उपिोग जस्िा कन राहरूको 

लातग घरधनीको तवरूद्धमा बहालवालाद्वारा गररएका दाबीहरू हुन्। 

▪  बहालवालासाँग अदालिमा उजनरी दािर गरेको तमति पतिको सोमबारसम्म (वा अदालिद्वारा तनधाुररि गररएको पतिको तमतिमा) 

दािर गने र आतवष्कार अननरोधहरू (घरधनीबाट मातमलाको बारेमा प्राप्त गररएको जानकारीको लातग अननरोधहरू) गने र अदालिद्वारा 

तनधाुररि गररएको जवाफको अतन्िम तमतिसम्म तनणाुिक सतमति परीक्षणको लातग माग गने अतधकार हुन्ि। 

 

 

 

 

✓ बहालवालाहरूसाँग Somerville नजल्ला अर्दालतमा र्दायर गररएका मानमलाहरू इस्टिन हाउनजङ अर्दालतमा 

स्थािान्तर गिे अनधकार हुन्छ। 

▪ बहालवालाहरूले आफ्नो तनष्कासन मातमला स्थानान्िर गने नगने बारेमा वकीलसाँग कन रा गननुपिु। कसरी मातमला स्थानान्िर गने 

सम्बन्धी जानकारीको लातग,  masslegalhelp.org मा हेननुहोस्। 

 
 

✓ क्लकन को कायानलयले सबै पक्षहरूलाई Zoom द्वारा वा फोिमा आयोनजत गररिे नस्थनत/मानमला व्यवस्थापि 

सम्मेलि हुिे नमनत र समय बारे जािकारी गराउिेछ। 

▪ िपाई ंफोन वा Zoom द्वारा सहभागी हुन सक्षम हुननहुन्न वा तन:शनल्क, अदालिद्वारा उपलब्ध गराइने दोभाषे आवश्िक पिु भने, 

िनरुन्िै क्लकुको कािाुलिमा सम्पकु गननुहोस्। 

▪ सम्मेलनमा, तनकािहरूलाई भाडासम्बन्धी सहाििा र मध्िस्थिाको लातग तसफाररसहरू उपलब्ध गराउन सतकन्ि (र हाउतजङ 

अदालिमा, बहालवाला र घरधनीहरूलाई तनजी वकीलतबना सीतमि सहाििा उपलब्ध गराउनका लातग तदवा कािुिममा 

मध्िस्थकिाु उपलब्ध हुननहुनेि र वकील उपलब्ध हुन सक्ननहुन्ि)। 

▪ तदनको लातग मध्िस्थकिाु र/वा वकीलको सहाििामा वा आफ्नै सहाििामा, पक्षहरूले मातमला सनल्झाउनको लातग अदालिी 

सम्झौिामा हस्िाक्षर गनु सक्ननहुन्ि। सम्झौिालाई रद्द गनु लगभग असम्भव हुने हुाँदा बहालवालाले सम्झौिा बनझेको र िसलाई 

पछ्िाउन सक्ने कन रामा अत्िन्िै सावधान रहननपिु। 

▪ सम्मेलनको समिमा वा त्िसपति, अदालिले पक्षहरूलाई अको कािुिम हुने तमति र त्िसको उद्देश्ि र कन नै पतन अतन्िम तमति बारे 

जानकारी गराउनेि, जनन एक परीक्षण हुन सक्ि। 

 

 

 

 

स्स्थनत/माममला व्यवस्थापर्न सम्मेलर्न 

file:///C:/Users/llopez/OHS%20&%20Housing%20Teams%20Dropbox/All%20OHS%20Files/HSNA/HSNA%20Word%20Docs/www.gbls.org/MADE
http://www.masslegalhelp.org/
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परीक्षण र नर्नणकय 

अपील गर्न े

अगधकार 

लेभी/भौनतक नर्नष्कासर्नको सूचर्ना 

 

✓ रु्दवै पक्ष परीक्षणमा उपनस्थत हुिुपछन 

▪ तस्थति/मातमला व्िवस्थापन सम्मेलनमा वा अन्िथा समस्िा समाधान भएन भने, एउटा परीक्षण हुनेि र न्िािाधीश (वा तनणाुिक 

सतमति) ले घरधनीको दाबीहरू (धारण र कन नै पतन भाडाको तवषिमा) र बहालवालाको प्रतिवादहरू (र मनद्दा उठाइएको भएमा, 

प्रतिदाबीहरू) मा तनणुि सननाउननहुनेि। धेरैजसो अवस्थाहरूमा, न्िािाधीधभन्दा अगातडको परीक्षण Zoom वा फोनद्वारा आिोतजि 

गररनेि (तस्थति/मातमला व्िवस्थापन सम्मेलन भएको कम्िीमा 14 तदनपति) र तनिाुिण सतमति परीक्षण प्रत्िक्ष रूपमा आिोतजि 

गररनेि (धेरै पतिको तमतिमा)। 

▪ बहालवाला समिमै परीक्षणमा संलग्न नभएमा, बहालवाला पूवुतनधाुररि अवस्थामा फकुननहुन्ि र स्वचातलि रूपमा धारण गने 

अतधकार गनमाउननहुन्ि। बहालवालाले पूवुतनधाुरण हटाउने तनवेदन दािर गनु सक्ननहुन्ि र िनरून्िै िस प्रतििाको बारेमा वकीलसाँग 

परामशु तलननपिु।  

✓ अपाटनमेन्ट र कुिै पनि बााँकी पैसा कसले धारण गिे भन्िेबारे निणनय सम्झौतामाफन त, परीक्षणपनछ न्यायाधीश 

वा निणानयकद्वारा वा यनर्द उक्त पक्ष अर्दालमा िआएको िण्डमा स्वचानलत रूपमा अर्दालतद्वारा गररन्छ। 

 

✓ घरधनीले अपोइन्टमेन्ट ''धारण'' गने अतधकार प्राप्त गननुहुन्ि भने, बहालवालासाँग अपील (परीक्षण गररन्ि भने) वा अन्ि तनवेदनहरू दािर 

गनु दश तदनको समि हुन्ि। 

 

✓ COVID-19 को आकसतम्मक अवस्थाको अवतधमा, भौतिक तनष्कासनलाई निष्कासि प्रवतनिमा Somerville प्रनतबन्धद्वारा तनषेतधि गररएको ि, 

जनन थप सूचना नआएसम्म प्रभावकारी रहन्ि। 

✓ Somerville तनवासीहरूले Somerville को आकतस्मक आदेशको उल्लङ्घनमा भौतिक तनष्कासनको सूचना प्राप्त गदुिन् भने उनीहरूले सनझावका 

लातग िनरून्िै वकीललाई सम्पकु गननुपिु।  

✓ साथै, संघीय निष्कासि प्रनतबन्ध (CDC आदेश) ले तडसेम्बर 31, 2020 सम्ममा समेतटएका मातनसहरूको भौतिक तनष्कासनलाई तनषेतधि गिु। 

समेट्नको लातग, बहालवालाले तनतिि शिुहरू पूरा गननुपिु र जतिसक्दो तिटो आफ्नो घरधनीलाई हस्िाक्षर गररएको घोषणापत्र 

पठाउननपिु। घोषणापत्रबारे थप जानकारी र िसको प्रतितलतपको लातग somervillema.gov/ohs  मा जाननहोस् 

✓ िी हाउतजङ सनरक्षाहरू लागू हुाँदा र तिनीहरू समाप्त भएपति, बहालवालाहरूले आफ्नो भाडा बनझाउन जारी राख्न महत्त्वपूणु हुन्ि। भाडा सहाििामा मद्दि 

गनुका लातग, तनकािहरूको संलग्रिा सूची हनेनुहोस्।  

✓ हालै लागू भएका COVID-19 सम्बन्धी सनरक्षाहरू तदननअतघ, घरधनीले ''धारण'' गने अतधकार प्राप्त गननुहुन्ि भने र कन नै अपी नगररएको 

खण्डमा, अदालिले कािाुन्विन गने कािु जारी राख्न सक्ि, जनन चौतकदार/शेररफलाई 48-घण्टाको तलतखि सूचना आएपति शारीररक 

रूपमा तनकाल्नका लातग अननमति तदने कानूनी कागजाि हो।  

✓ नीतिहरू रनि रूपमा पररविुन हुन सक्िन्। अद्यावतधक रहन महत्त्वपूणु हुन्ि; तवस्िृि जानकाररको लातग पषृ्ठ 1 हनेनुहोस्। 

 

 

https://www.somervillema.gov/departments/office-strategic-planning-and-community-development-ospcd/office-housing-stability

