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रेन्टल हाउजिङ स्थाजिकरण काियक्रमसम्बन्धी संजिप्त जििरण तथा बारम्बार सोजिने प्रश्नहरू 

7/24/2020 मा संशोधित गरिएको जानकािी 
 

मुख्य फोन नम्बर तथा िेब पृष्ठहरू: 

 Vermont Legal Aid (VLA)/Legal Services Vermont (LSV) इनटेक लाइन: 1-800-889-2047 

 Vermont Legal Aid/Legal Services Vermont कानुनी सहायता वेबसाइट: 

https://vtlawhelp.org/money-for-past-due-rent 

 आपतकालीन हाउजीङ: बेनेफिट्स सर्भिस सेन्टर 1-800-479-6151 or 2-1-1 

 रेन्टल हाउजजङ स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम एजललकेसन: https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-

program/ 

 VT Landlords एसोर्सयसन: 802-985-2764 वा 888-569-7368 

 VSHA भुक्तान मानकह : https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/02/FY2020-

Voucher-Payment-Standards_.pdf 

 

योग्यता 

िोग्य को हुन्छ? 

भाडा वा लटको भाडाबाट धिछधडएका गृहस्थीहरू धवत्तीय मद्दतका लाधग योग्य हुन्छन्। “गृहस्थी” तिाईं तथा 

तिाईंको िरिवाि व तिाईं तथा तिाईंको कोठाको साथी हुन सकु्नहुन्छ। तिाईंलाई “भाडावाल” भधनन्छ। 

 

रकम कसले प्राप्त गछय ? 

वततमान वा भावी घिबेटीहरू वा लटका माधलकहरूले धनधित सततहरूमा सहमधत जनाएमा उहााँहरूलाई िकम धसिै 

भुक्तानी गरिने छ। िकम अनुदान धदइने छ जसलाई िुनः भुक्तानी गनुत िदैन। 

 

अनुदानको लाजग के-कस्ता अिस्थाहरू िोग्य हुन्छन्? 

1. भाडा भुक्तानी नगिेको भाडावालले भुक्तानी प्राप्त गनत ि भाडावाललाई िाख्न चाहेको घिबेटीसाँगै आवेदन 

धदएमा। 

 अाँ – यो अवस्था मद्दतको लाधग योग्य हुन्छ। 

2. थि वहन गनत सधकने युधनटमा सनतका लाधग आवश्यक िहेको सुिक्षा धडिोधजट तथा अधिम भाडा आवश्यक िने 

भाडावालले आफूलाई भाडामा धदन तयाि िहेको नयााँ घिबेटीसाँगै आवेदन धदएमा। 

 अाँ – यो अवस्था मद्दतको लाधग योग्य हुन्छ। 

3. घिबेटीले भाडा मागेमा ति भाडावालले त्यस कुिा प्रधत प्रधतधिया नजनाएमा ि VSHA मा धदने घिबेटीको 

अनुदानसम्बन्धी आवेदनमा जवाफ नधदएको भएमा। 

 अाँ – घिबेटीले प्राप्त हुने भाडाको आिा िकम प्राप्त गनत सकु्नहुन्छ ि भाडाको अवधि समाप्त गनत सक्छन्। 

भाडावालले धनष्कासन प्रधियािधछ घि छोड्नु िने हुन्छ। 

4. भमतन्टि समन्वय प्रधवधि कायतिममा काम गरिसकेिधछ माचतदेखि कुनै िधन मधहनामा सािािण सहायताद्वािा 

भुक्तानी गरिएको मोटेलमा बसेमा। 

 अाँ – समन्वय प्रधवधि कायतिम फेला िािी मद्दत प्राप्त गनतका लाधग 211 मा फोन गनुतहोस् वा 

helpingtohousevt.org मा जानुहोस्। 

 

िो रकम प्राप्त गनयका लाजग कुनै आि सीमा छ? 

अहाँ। यो सहायताका लाधग कुनै िधन आय जााँच गरिाँ दैन। 

https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/
https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/
https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/02/FY2020-Voucher-Payment-Standards_.pdf
https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/02/FY2020-Voucher-Payment-Standards_.pdf
https://helpingtohousevt.org/
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के मैले िोग्य हुनका लाजग COVID को कारण आि गुमाएको हुनु पछय ? 

अहाँ। तिाईंले यो धवत्तीय मद्दत प्राप्त गनतका लाधग COVID साँग सम्बखन्धत कािणले गदात आय गुमाएको हुनु िदैन। 

मैले COVID को कारण जित्तीि आपतको सामना गरररहेको छु तर बचत िा उिारो जलएको रकम प्रिोग गरी 

मेरो भाडा जतरेेँ। के म िोग्य हुन्छु? 

अहाँ। यस कायतिममाफत त बााँकी भाडासम्बन्धी सहायताका लाधग योग्य हुन, तिाईं ि तिाईंको घिबेटीले तिाईं हाल 

भाडामा बसु्नहुन्छ ि त्यसको िकम तिाईंको घिबेटीलाई धसिै भुक्तानी गरिन्छ भनी प्रमाधणत गनुत िछत । दुभातग्यवश, 

तिाईंले अन्य कोषहरू प्रयोग गनुतभएको छ ि हाल भाडामा बसु्नहुन्न भने, तिाईं यस अनुदानका लाधग योग्य हुनुहुन्न। 

मेरो अपार्यमेन्टमा ममयतहरू आिश्यक छन्। के म िोग्य हुन्छु? 

िेन्टल युधनटहरूले भमयन्ट िेन्टल हाउधजङसम्बन्धी धनयमावली िूिा गिेमा वा 30 धदनधभत्र िूिा गने भएमा धतनीहरू 

सहायताका लाधग योग्य हुन्छन्। यद्यधि, तिाईंको युधनटमा जीवन सुिक्षा धनयमावलीका गम्भीि उल्लङ्घनहरू भएमा, 

भाडाको बााँकी िकम ममततहरू नगरिाँदासम्म प्राप्त हुाँदैन। उल्लङ्घनहरूको सूची आवेदनमा छ ि यसमा धनम्न जस्ता 

समस्याहरू समावेश छन्: 

 इन्धनसम्बन्धी धलकहरू

 बाढी

 तातो िानी छैन

 शौचालय छैन

 झड्का लाग्न वा आगलागी हुन सके्न धवद्युतीय समस्याहरू

 आधद

तिाईंको आवेदनमा, तिाईंले आफ्नो युधनटमा जीवन सुिक्षा धनयमावलीसम्बन्धी गम्भीि उल्लङ्घनहरू भएका छन् 

भनी धटिोट गिेमा, तिाईंलाई स्थानीय सहि स्वास्थ्य अधिकािी तथा भमतन्ट कानूनी सहायतामा धनधदति गरिने छ। 

िस सन्दभयमा “घरबारहीनता” को अथय के हो? 

यस कायतिमको उदे्दश्यका अनुसाि, माचत 2020 देखि कुनै िधन मधहनामा DCF आधथतक सेवामाफत त कसैले 

आकखिक हाउधजङ सहायता प्राप्त गिेमा उक्त व्यखक्तलाई “घिबािहीन” माधनन्छ। 

मेरो घरबेर्ीले पजहले नै अदालतमा जनष्कासन माजमला दािर गनुयभिो। के म अझै पजन िोग्य हुन्छु? 

अाँ। वास्तवमा, तिाईंको घिबेटीले अनुदान िकम प्राप्त गिेमा, उहााँले कुनै िधन धवचािािीन धनष्कासन माधमला धफतात 

धलनु िछत । 

आवेदन 

मैले भाडािालको रूपमा कसरी आिेदन जदने? 

हामी तिाईंले आफ्नो घिबेटीसाँग आवेदन धदने ि भाडाको धतनुत िने िकम िुधि गने बािे कुिाकानी गिेि यो प्रधिया 

सुरु गनुतहोस् भनी धसफारिस गछौं। भाडावालको रूिमा, तिाईं भमतन्ट से्टट हाउधजङ प्राधिकिण (VSHA) को 

वेबसाइटमा िहेको आवेदन फािाम डाउनलोड गिी बचत गिेिधछ त्यसलाई भिेि आवेदन धदन सकु्नहुन्छ: 

तिाईंको घिबेटीले िधन VSHA को वेबसाइटमा िहेको घिबेटी प्रमाणीकिणको फािाम भनुत िछत : 

यी आवेदनहरूमा सुचीबद्ध गरिएको बााँकी भाडाको िकम धमल्नु िछत । VSHA भमतन्ट से्टट हाउधजङ प्राधिकिणले यी 

दुवै फािामहरू प्राप्त गरिसकेिधछ, तीनले 10 धदनधभत्र धनणतय गने छन्। 

https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/RHSP-Tenant-Application-9.3.20.pdf

https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/RHSP-Landlord-Certification-9.3.20.pdf

https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/RHSP-Tenant-Application-9.3.20.pdf
https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/09/RHSP-Landlord-Certification-9.3.20.pdf
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के मेरो घरबेर्ीलाई मैले आिेदन जदएको कुरा बताइने छ? 

हामी तिाईं तिाईंको घिबेटीले तिाईंले धतनुत िने भाडा िुधि गनतका लाधग आफूले आवेदन धदनुअधघ आफ्नो 

घिबेटीसाँग कुिा गनुतहोस् ि उहााँसाँग आफ्नो घिबेटीको व्यवसायको कानूनी नाम सोनुनुहोस् भनी धसफारिस गछौं। 

तिाईंको घिबेटीले तिाईंको आवेदन िूिा हुनुअधघ कागजातहरू िेश गनुत िछत । यधद तिाईंको घिबेटी कायतिममा 

सहभागी हुन चाहनुहुन्न भने, मद्दतका लाधग भमतन्ट कानूनी सहायतामा सम्पकत  गनुतहोस्। 

के मैले िो आिेदन जप्रन्ट गरी िसमा हस्तािर गनुय पछय ? 

अहाँ, तिाईं कागजात धप्रन्ट गिी यसमा हस्ताक्षि गनुतको साटो हस्ताक्षि िेिामा आफ्नो नाम टाइि गनत सकु्नहुन्छ। 

आफ्नो कम्प्युटि वा अन्य यन्त्रमा आवेदन भनुतअधघ यसलाई डाउनलोड गिी बचत गनत सुधनधित हुनुहोस्। यो 

भरिसकेिधछ, तिाईं यसलाई rentrelief@vsha.org मा इमेल िठाउन सकु्नहुन्छ। 

िजद मसेँग कोठाका साथीहरू छन् भने, के हामी प्रते्यकले आिेदन जदनु पछय ? 

यधद घिबेटीसाँग तिाईंको गृहस्थीको भाडासम्बन्धी एउटा सम्प्झौता भएको छ भने, तिाईंले कोठाका सबै 

साथीहरूद्वािा धतनुत िने सबै भाडा सधहत एउर्ा आिेदन िेश गनुत िछत । 

घरबेर्ीले कसरी आिेदन जदने? 

आवेदन धदन, घिबेटीहरूले प्रमाणीकिण फािाम, धडिेक्ट धडिोधजट फािाम ि W-9 फािाम िूिा गनुत िछत । धतनीहरू 

सबै VSHA को वेबसाइट: https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/ मा िहेका छन्। 

उहााँहरूले VSHA मा अमान्य घोधषत गरिएको चेक िधन धदनु िछत । VT घिबेटी संघ (802-985-2764 वा 888-569-

7368) ले आवेदन धदएका घिबेटीहरूलाई मद्दत गरििहेको छ। 

िजद भाडािालले आिेदन जदएमा, के घरबेर्ी सहभागी हुनु पछय ? उहाेँ सहभागी नभएमा के हुन्छ? 

घिबेटीहरूले यस कायतिममा सहभागी नहुने धवकल्प िोज्न सकु्नहुन्छ। सहभाधगतामा उहााँहरूले धढलाईका 

शुल्कहरूमा छुट धदने ि केही समयसम्म धनष्कासन नगने जस्ता धनधित कुिाहरूमा सहमधत जनाउन आवश्यक 

हुन्छ। उहााँहरूले ती सततहरूमा सहमधत जनाउन नचाहेको धनणतय गनत सकु्नहुन्छ। यधद तिाईं बााँकी िकम धतनुतहुन्छ ि 

धनष्कासनको सामना गदै हुनुहुन्छ भने, तिाईं सुझावका लाधग हामीलाई 1-800-889-2047 मा फोन गिी भमतन्ट 

कानूनी सहायतामा सम्पकत  गनत सकु्नहुन्छ। 

म घरबारहीन भएमा आिेदन जदनको लाजग मैले के गनुय पछय ? 

यधद तिाईं घिमा आएि बस्नका लाधग सुिक्षा धडिोधजट ि भाडामा मद्दत प्राप्त गने िकमका लाधग आवेदन धदाँ दै 

हुनुहुन्छ भने, तिाईं ि तिाईंको धछटै्ट हुनेवाला भाडावाल दुवैले आवेदनहरू िठाउनु िने हुन्छ। आवेदनहरूमा धनम्न 

कुिा उले्लि गनुत िछत : 

1. सुिक्षा धडिोधजटको िकम ि

2. घिमा आएि बस्नका लाधग आवश्यक िने अधिम भाडा।

यी िकम दुवै आवेदनमा समान हुनु िछत । 

यधद तिाईं घिबािहीन हुनुहुन्छ ि तिाईंलाई जािी िेन्टलसम्बन्धी सहायता आवश्यक हुन्छ भने, VSHA ले तिाईंलाई 

िधहले समन्वय प्रधवधिमा काम गनत अनुिोि गने छ। समन्वय प्रधवधि कायतिम फेला िानत 211 मा फोन गनुतहोस् वा 

helpingtohouse.org मा जानुहोस्। 

भाडािालका लाजग “अरिणीि” हुनुको अथय के हो? आिेदनमा त्यो बाकसमा कसले सही जचन्ह लगाउनु 

पछय ? 

यधद COVID-19 को कािण आय वा िचतसम्बन्धी िरिवततनहरूलाई ध्यनमा निािी तिाईंको हालको युधनट तिाईंको 

गृहस्थीका लाधग वहन गनत नसधकने िहेमा तिाईंको भाडाको घि “आिक्षणीय” हुन्छ। तिाईं आफूले थि वहनयोग्य 

mailto:rentrelief@vsha.org
https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/
https://helpingtohousevt.org/
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युधनट फेला िािेमा यस अवस्थामा हुन सकु्नहुन्छ ति तिाईंलाई घिमा आएि बस्न आवश्यक सुिक्षा धडिोधजट ि 

अधिम भाडाका लाधग िकम आवश्यक िछत । 

 

यधद तिाईंको एकदमै नू्यन आय छ ि तिाईं थि वहनयोग्य हाउधजङ फेला िानत सकु्नहुन्न भने, 211 मा फोन गनुतहोस् 

वा helpingtohouse.org मा जानुहोस्। तिाईं आफूलाई हाउधजङका थि लाभहरूमा मद्दत गने संस्था फेला िानत 

सकु्नहुन्छ जसकािण तिाईं हाउधजङ वहन गनत सकु्नहुन्छ। 

 

के फारामहरू अङ्रेिी बाहेक अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छन्? 

फािामहरू हाल अङ्िेजीमा मात्र उिलब्ध छन् ति अन्य भाषाहरूमा धछटै्ट नै उिलब्ध हुने छन्। भमतन्ट से्टट 

हाउधजङ प्राधिकिण (802-828-3295) मा दोभाषेहरू हुने छन्। यधद तिाईंलाई आवेदनमा समस्या भइिहेको छ 

भने, तिाईं भमतन्ट कानूनी सहायता (1-800-889-2047) मा सम्पकत  गनुतहोस् ि हामीसाँग िधन दोभाषेहरू हुने छन्। 

 

मसेँग आिेदनसम्बन्धी प्रश्नहरू भएमा मैले के गने? 

आवेदनसम्बन्धी मद्दत आवश्यक िने भाडावालहरूले भमतन्ट कानूनी सहायताको इनटेक लाइन: 1-800-889-2047 

मा सम्पकत  गनत सक्छन्। बािम्बाि सोधिने प्रश्नहरू सधहत कायतिमबािे थि जानकािी VSHA को वेबसाइट: 

https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/ मा िहेको छ। हाम्रो कानूनी मद्दतको 

वेबसाइट: https://help.org/money-for-past-due-rent मा िधन केही जानकािी िहेको छ 

 

िकम 

मैले बाेँकी भाडाको लाजग कजत रकम प्राप्त गनय सक्छु? 

तिाईंले भाडा धतने हिेक मधहनामा, VSHA ले तिाईंको घिबेटीलाई तिाईंले धतने िकम वा VSHA को भुक्तानी 

मािदण्ड मधे्य जुन कम छ त्यही िकम भुक्तानी गने छ। यधद तिाईंको घिबेटीले अनुदान धदइएको िकम स्वीकाि 

गिेमा, तिाईंले भुक्तानी मािदण्ड माधथ धतनुत िने कुनै िधन धढलाई शुल्क वा िकम भुक्तानी गनुत िने छैन। 

 

मेरो माजसक भाडा VSHA को भुक्तानी मापदण्डभन्दा ब ी भएमा के हुन्छ? 

अनुदान धदइएको िकम स्वीकाि गिेि, तिाईंको घिबेटीले तिाईंले हिेक मधहनाको लाधग VSHA को भुक्तानी 

मािदण्डको अधिकतम िकमभन्दा बढी धतनुत ििे तािधन उक्त िकम स्वीकाि गनत सहमधत जनाउनुहुन्छ। तिाईंले 

भुक्तानी मािदण्डभन्दा बढी धतनुत िने कुनै िधन िकम भुक्तानी गनुत िने छैन। 

 

मेरो घरबेर्ीले मैले गुप्त रूपमा अजतररक्त रकम भुक्तानी नगदायसम्म कागिीकािय भनय सहमजत िनाउनुहुन्न। 

मैले के गनुय पछय ? 

कायतिमअन्तगतत गुप्त भुक्तानीको अनुमधत धदइएको छैन। तिाईंको घिबेटीले हिेक मधहनामा तिाईंले VSHA को 

भुक्तानी मािदण्डभन्दा बढी भुक्तानी गनुत िछत  भनी जोड धदनु हुाँदैन। यधद तिाईंको घिबेटीले कायतिमका सततहरूमा 

सहमधत नजनाएमा, भमतन्ट कानूनी सहायतालाई 1-800-889-2047 मा सम्पकत  गनुतहोस्। तिाईंले धनष्कासनसम्बन्धी 

सूचना वा अदालतको माधमलाबािे कागजहरू प्राप्त गिेमा हामीलाई फोन गनत सुधनधित हुनुहोस्। 

 

म घरबारहीन छु। मलाई निाेँ हाउजिङमा प्रदान गररने मद्दतबार् मैले कजत रकम प्राप्त गनय सक्छु? 

यधद तिाईं माचतदेखि कुनै िधन समयमा सािािण सहायताद्वािा भुक्तानी गरिएको हाउधजङमा बसु्नभएको छ भने, 

तिाईं सुिक्षा धडिोधजट ि िधहलो तथा अखन्तम मधहनाको भाडाका लाधग योग्य हुन सकु्नहुन्छ। आवेदन धदन, तिाईं ि 

तिाईंको भावी घिबेटी दुवैले आवेदन धदनु िछत । तिाईंका आवेदनहरूमा धनम्न कुिा उले्लि गनुत िछत : 

1. सुिक्षा धडिोधजटको िकम ि 

2. घिमा आएि बस्नका लाधग आवश्यक िने अधिम भाडा। 
 

https://helpingtohousevt.org/
https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/
https://help.org/money-for-past-due-rent
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तिाईंको आवेदनलाई मद्दतका लाधग मानव सेवाको भमतन्ट एजेन्सीमा िठाइने छ वा तिाईं आफ्नो स्थानीय समन्वय 

प्रधवधि संस्थामा सम्पकत  गनत सकु्नहुन्छ। समन्वय प्रधवधि कायतिम फेला िानत 211 मा फोन गनुतहोस् वा 

helpingtohouse.org मा जानुहोस्। 

 

अन्य 

म नागररक नभएमा के मैले िो रकम प्राप्त गनय सक्छु? म िस देशमा कानूनी स्स्थजतको साथमा छैन भने के 

हुन्छ?  

िेन्टल हाउधजङ स्थायीकिण कायतिम नागरिकता वा आप्रवासन खस्थधतलाई ध्यानमा निािीकन भमतन्टमा हाल 

भाडामा बसे्न जोसुकैका लाधग उिलब्ध छ। 

िजद हामीलाई स्वीकृत जदइएमा र मेरो घरबेर्ीले रकम प्राप्त गरेमा, के त्यसले मलाई जनष्कासनबार् 

िोगाउेँछ? कजत समिसम्म? 

यधद तिाईंको घिबेटीले अनुदान धदइएको िकम स्वीकाि गिेमा, उहााँले कुनै िधन धवचािािीन धनष्कासन धफतात धलनु 

िछत , सबै धढलाई शुल्कहरूमा छुट धदनु िछत  ि अनुदानद्वािा समेधटएको कुनै िधन मधहनामा तिाईंको बााँकी भाडा िूणत 

रूिमा भुक्तानी गरिएको मानु्न िछत । तिाईंको घिबेटीले अनुदानले समेट्न सके्न जधत सक्दो िेिै मधहनासम्म वा 6 

मधहनासम्म, जुनसुकै कम हुन्छ त्यसैका लाधग भाडा भुक्तानी नगिेको कािण घिबाट नधनकाल्न िधन सहमधत 

जानउनुहुन्छ। यद्यधि, अनुदान भुक्तानी गिेिधछ नयााँ समस्या देखिएमा “उक्त कािणको लाधग” (उदाहिणका लाधग, 

तिाईंले गम्भीि रूिमा आफ्नो धलजका धनयमहरूको उल्लङ्घन गिेमा) तिाईंको घिबेटीले तिाईंलाई घिबाट 

धनकाल्न सकु्नहुन्छ। यधद घिबेटीले भाडाको बााँकी िकम स्वीकाि गिेमा ि धनयमहरू िालना नगिेमा, घिबेटीले 

िकम धफतात गनुत िने हुन सक्छ। 

 

के िस रकमलाई जमन्स-रे्से्टडका लाभहरू िा मेरा करहरूमा प्रभाि पानय सके्न आिको रूपमा जलइन्छ? 

यो िकम घिबेटीलाई धसिै भुक्तानी गरिन्छ। यसले तिाईंको हाउधजङ िचतलाई घटाउाँछ। यधद लाभ कायतिम 

तिाईंले धतने हाउधजङ िचतहरूसाँग सम्बखन्धत छ भने, यसले तिाईंको लाभमा प्रभाव िानत सक्छ। यधद लाभ कायतिम 

हाउधजङ िचतहरूसाँग सम्बखन्धत छैन भने, यसको प्रभाव हुने छैन। (उदाहिणका लाधग: मेधडकेडमा हाउधजङ 

िचतहरूलाई धवचाि गरिाँ दैन, त्यसकािण यसले मेधडकेडमा प्रभाव िादैन।) 

 

भमयन्ट कानूनी सहािताले मलाई िसमा कसरी मद्दत गनय सक्छ? 

सबैजनाले धनम्न कायत गिेि यो प्रधिया सुरु गने प्रयास गनुत िछत : 

1. तिाईंको घिबेटीलाई सम्पकत  गिेि 

2. धतनुत िने िकम िुधि गिेि ि 

3. आवेदन धदएि। 

 

यधद तिाईंसाँग कम्प्युटि वा िाटतफोनको िहुाँच छैन भने, तिाईंको घिबेटीले तिाईंको साथमा आवेदन धदनु हुनेछ वा 

हुाँदैन भनी सोनुनुहोस् ि उहााँको कम्प्युटि प्रयोग गनुतहोस्। वा साथीको कम्प्युटि प्रयोग गनुतहोस्। यधद तिाईं उक्त 

प्रधियाको बेलामा समस्याहरूको समाना गनुतहुन्छ भने, भमतन्ट कानूनी सहायतामा सम्पकत  गनुतहोस्। वा यधद तिाईं 

आवेदनमा के कुिा उले्लि गने भनी सुधनधित हुनुहुन्न भने, तिाईं हामीलाई िधन सम्पकत  गनत सकु्नहुन्छ। 1-800-

889-2047 मा फोन गनुतहोस्। 
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के आिेदन जदन प्रतीिा गनायले लाभ प्राप्त हुन्छ, िसकारण मैले थप मजहनाको भाडामा मद्दत प्राप्त गनय 

सक्छु? 

यो कायतिम धनधित िकमको व्यवस्था सधहत िधहले आउनुहोस्, िधहले सेवा प्राप्त गनुतहोस् िालको कायतिम हो। 

तिाईंले आफ्नो आवेदन आफूले सकेसम्म धछटो धदनु िने हुन्छ। यधद तिाईं वषतको अखन्तम मधहनाअधघ फेरि 

भाडाबाट धिछधडनुहुन्छ भने, त्यसिधछ तिाईं सहायताका लाधग फेरि आवेदन धदन सकु्नहुन्छ। 

 

मलाई मेरो जितोमा मद्दत आिश्यक छ. 
भमतन्ट हाउधजङ फाइन्यान्स एजेन्जीले धितो सहायता िकमका लाधग कायतिम चलाइिहेको छ। आवेदन फािाम भमतन्ट हाउधजङ 

फाइन्यान्स एजेन्जी (MHFA) को वेबसाइट: http://www.vhfa.org/map मा िहेको छ। 

http://www.vhfa.org/map

