
महामारीको कारण खच� बढेको
बेरोजगारीको ला�ग यो�य �ने आय
आय गुमाएको
कमाईको ३०% भ�दा बढ� भाडा र यूट��ल�टस् (सु�वधाह� ) मा �तन� गरेको

यसले समावेश गद�छ :

य�द तपाइलँे रीच अप, रीच अहेड, वा रीच फ�ट� �ा�त गनु���छ भने कृपया आ�नो केस �यानेजरलाई तपाइकँो प�रवारको
�न��त भाडा सहायताको बारेमा स�क�  गनु�होस्।

आवेदन पोट�लको ला�ग VSHA.org हेनु�होस्
��ह� छन्? भम��ट लीगल एड ( Vermont Legal Aid ) 800-889-2047 मा स�क�

गनु�होस्
दोभाषे सेवाह� उपल� छन् ।

म क�तो �कारको म�त पाउन स�छु ?
१२ म�हना स�मको भाडा सहायता :

अ��ल १, २०२० दे�ख प�छको भाडा �तन�
हालको भाडा, र/वा
भ�व�यको भाडा

भ�व�यको भाडा भु�ान सहायता ३ म�हनामा एकै चोट� अनुमो�दत �नेछ र म�हनामा एकै पटक भु�ान
ग�र�छ।
यसले तपाइकँो अनुदा�नत आवासको अंश समावेश गद�छ

सन�को ला�ग पैसा
तपाइलँे �तन�को ला�ग सहायता �लन स�नु��छ ज�तै सुर�ा रकम ज�मा गन�, नयाँ ठाऊँमा ब�न प�हलो
म�हनाको भाडा, र/वा अ�य सन�को ला�ग अ��म भाडा, घरपालुवा जनावरको सुर�ा रकम ज�मा गन�, र अ�धक

आवास खच�मा सहायता
१२ म�हनाको तपाइकँो ��येक सु�वधाह�को भु�ान गन� सहायता ज�तै �बजुली, �यास, ई�न तेल, �ोपेन,
काठका गोला, पानी, ढल, फोहोर फा�ने, र ई�टन�ट सेवा
सु�वधाह� शु� गन� पैसा ज�मा गन�, छोटो अव�धको सं�मणकालीन मोटेलको बसा�, र के�ह मम�त ज�तै
�ल�म�ग, रंग उ�काउनु, ढुसी उपचार, रातो �ाग लगाइएको ई�न �ा�क�, मौसमीकरण, उडुस उ�मूलन, र के�ह
सन� खच�ह� (यस �कारको  आ�थ�क सहायता अ�हलेस�म उपल� छैन तर चाँडै आउँदैछ)
तपाइलँाई आवेदन गन� �बलह� र रसीदह� आव�यक �नेछ

भम��ट इमज��सी रे�टल अ�स��ा�स् �ो�ाम
(VERAP) 

भम��टमा भाडा �तन�
 कोभीड-१९ को कारणले आ�थ�क क�ठनाई महसूश भएको
भाडा �तन� प�छ परेको, भाडा �तन� गाह� भएको, असुर��त आवासमा बसोबास गन�, वा घरबार�वहीन महसूश रहेको
यो�य वा�ष�क आय भएको

क�ले सहयोग �लन स�दछ ?
VERAP को मा�यमबाट भाडा सहायता �लन यी चारैवटा ���तह� तपाइमँा लागू �नुपद�छ ।

1.
2.
3.
4.

कोभीड -१९ को कारण तपाइलँे भो�नु भएको आ�थ�क क�ठनाई ��तुत गन� धेरै त�रकाह� छन्।

ADDISON COUNTY



महामारीको कारण खच� बढेको
बेरोजगारीको ला�ग यो�य �ने आय
आय गुमाएको
कमाईको ३०% भ�दा बढ� भाडा र यूट��ल�टस् (सु�वधाह� ) मा �तन� गरेको

यसले समावेश गद�छ :

य�द तपाइलँे रीच अप, रीच अहेड, वा रीच फ�ट� �ा�त गनु���छ भने कृपया आ�नो केस �यानेजरलाई तपाइकँो प�रवारको
�न��त भाडा सहायताको बारेमा स�क�  गनु�होस्।

आवेदन पोट�लको ला�ग VSHA.org हेनु�होस्
��ह� छन्? भम��ट लीगल एड ( Vermont Legal Aid ) 800-889-2047 मा स�क�

गनु�होस्
दोभाषे सेवाह� उपल� छन् ।

म क�तो �कारको म�त पाउन स�छु ?
१२ म�हना स�मको भाडा सहायता :

अ��ल १, २०२० दे�ख प�छको भाडा �तन�
हालको भाडा, र/वा
भ�व�यको भाडा

भ�व�यको भाडा भु�ान सहायता ३ म�हनामा एकै चोट� अनुमो�दत �नेछ र म�हनामा एकै पटक भु�ान
ग�र�छ।
यसले तपाइकँो अनुदा�नत आवासको अंश समावेश गद�छ

सन�को ला�ग पैसा
तपाइलँे �तन�को ला�ग सहायता �लन स�नु��छ ज�तै सुर�ा रकम ज�मा गन�, नयाँ ठाऊँमा ब�न प�हलो
म�हनाको भाडा, र/वा अ�य सन�को ला�ग अ��म भाडा, घरपालुवा जनावरको सुर�ा रकम ज�मा गन�, र अ�धक

आवास खच�मा सहायता
१२ म�हनाको तपाइकँो ��येक सु�वधाह�को भु�ान गन� सहायता ज�तै �बजुली, �यास, ई�न तेल, �ोपेन,
काठका गोला, पानी, ढल, फोहोर फा�ने, र ई�टन�ट सेवा
सु�वधाह� शु� गन� पैसा ज�मा गन�, छोटो अव�धको सं�मणकालीन मोटेलको बसा�, र के�ह मम�त ज�तै
�ल�म�ग, रंग उ�काउनु, ढुसी उपचार, रातो �ाग लगाइएको ई�न �ा�क�, मौसमीकरण, उडुस उ�मूलन, र के�ह
सन� खच�ह� (यस �कारको  आ�थ�क सहायता अ�हलेस�म उपल� छैन तर चाँडै आउँदैछ)
तपाइलँाई आवेदन गन� �बलह� र रसीदह� आव�यक �नेछ

भम��ट इमज��सी रे�टल अ�स��ा�स् �ो�ाम
(VERAP) 

भम��टमा भाडा �तन�
 कोभीड-१९ को कारणले आ�थ�क क�ठनाई महसूश भएको
भाडा �तन� प�छ परेको, भाडा �तन� गाह� भएको, असुर��त आवासमा बसोबास गन�, वा घरबार�वहीन महसूश रहेको
यो�य वा�ष�क आय भएको

क�ले सहयोग �लन स�दछ ?
VERAP को मा�यमबाट भाडा सहायता �लन यी चारैवटा ���तह� तपाइमँा लागू �नुपद�छ ।

1.
2.
3.
4.

कोभीड -१९ को कारण तपाइलँे भो�नु भएको आ�थ�क क�ठनाई ��तुत गन� धेरै त�रकाह� छन्।

BENNINGTON, CALEDONIA, ESSEX, 
LAMOILLE, ORANGE, ORLEANS, 
RUTLAND & WINDHAM COUNTIES



महामारीको कारण खच� बढेको
बेरोजगारीको ला�ग यो�य �ने आय
आय गुमाएको
कमाईको ३०% भ�दा बढ� भाडा र यूट��ल�टस् (सु�वधाह� ) मा �तन� गरेको

यसले समावेश गद�छ :

य�द तपाइलँे रीच अप, रीच अहेड, वा रीच फ�ट� �ा�त गनु���छ भने कृपया आ�नो केस �यानेजरलाई तपाइकँो प�रवारको
�न��त भाडा सहायताको बारेमा स�क�  गनु�होस्।

आवेदन पोट�लको ला�ग VSHA.org हेनु�होस्
��ह� छन्? भम��ट लीगल एड ( Vermont Legal Aid ) 800-889-2047 मा स�क�

गनु�होस्
दोभाषे सेवाह� उपल� छन् ।

म क�तो �कारको म�त पाउन स�छु ?
१२ म�हना स�मको भाडा सहायता :

अ��ल १, २०२० दे�ख प�छको भाडा �तन�
हालको भाडा, र/वा
भ�व�यको भाडा

भ�व�यको भाडा भु�ान सहायता ३ म�हनामा एकै चोट� अनुमो�दत �नेछ र म�हनामा एकै पटक भु�ान
ग�र�छ।
यसले तपाइकँो अनुदा�नत आवासको अंश समावेश गद�छ

सन�को ला�ग पैसा
तपाइलँे �तन�को ला�ग सहायता �लन स�नु��छ ज�तै सुर�ा रकम ज�मा गन�, नयाँ ठाऊँमा ब�न प�हलो
म�हनाको भाडा, र/वा अ�य सन�को ला�ग अ��म भाडा, घरपालुवा जनावरको सुर�ा रकम ज�मा गन�, र अ�धक

आवास खच�मा सहायता
१२ म�हनाको तपाइकँो ��येक सु�वधाह�को भु�ान गन� सहायता ज�तै �बजुली, �यास, ई�न तेल, �ोपेन,
काठका गोला, पानी, ढल, फोहोर फा�ने, र ई�टन�ट सेवा
सु�वधाह� शु� गन� पैसा ज�मा गन�, छोटो अव�धको सं�मणकालीन मोटेलको बसा�, र के�ह मम�त ज�तै
�ल�म�ग, रंग उ�काउनु, ढुसी उपचार, रातो �ाग लगाइएको ई�न �ा�क�, मौसमीकरण, उडुस उ�मूलन, र के�ह
सन� खच�ह� (यस �कारको  आ�थ�क सहायता अ�हलेस�म उपल� छैन तर चाँडै आउँदैछ)
तपाइलँाई आवेदन गन� �बलह� र रसीदह� आव�यक �नेछ

भम��ट इमज��सी रे�टल अ�स��ा�स् �ो�ाम
(VERAP) 

भम��टमा भाडा �तन�
 कोभीड-१९ को कारणले आ�थ�क क�ठनाई महसूश भएको
भाडा �तन� प�छ परेको, भाडा �तन� गाह� भएको, असुर��त आवासमा बसोबास गन�, वा घरबार�वहीन महसूश रहेको
यो�य वा�ष�क आय भएको

क�ले सहयोग �लन स�दछ ?
VERAP को मा�यमबाट भाडा सहायता �लन यी चारैवटा ���तह� तपाइमँा लागू �नुपद�छ ।

1.
2.
3.
4.

कोभीड -१९ को कारण तपाइलँे भो�नु भएको आ�थ�क क�ठनाई ��तुत गन� धेरै त�रकाह� छन्।

CHITTENDEN, FRANKLIN & 
GRAND ISLE COUNTIES



महामारीको कारण खच� बढेको
बेरोजगारीको ला�ग यो�य �ने आय
आय गुमाएको
कमाईको ३०% भ�दा बढ� भाडा र यूट��ल�टस् (सु�वधाह� ) मा �तन� गरेको

यसले समावेश गद�छ :

य�द तपाइलँे रीच अप, रीच अहेड, वा रीच फ�ट� �ा�त गनु���छ भने कृपया आ�नो केस �यानेजरलाई तपाइकँो प�रवारको
�न��त भाडा सहायताको बारेमा स�क�  गनु�होस्।

आवेदन पोट�लको ला�ग VSHA.org हेनु�होस्
��ह� छन्? भम��ट लीगल एड ( Vermont Legal Aid ) 800-889-2047 मा स�क�

गनु�होस्
दोभाषे सेवाह� उपल� छन् ।

म क�तो �कारको म�त पाउन स�छु ?
१२ म�हना स�मको भाडा सहायता :

अ��ल १, २०२० दे�ख प�छको भाडा �तन�
हालको भाडा, र/वा
भ�व�यको भाडा

भ�व�यको भाडा भु�ान सहायता ३ म�हनामा एकै चोट� अनुमो�दत �नेछ र म�हनामा एकै पटक भु�ान
ग�र�छ।
यसले तपाइकँो अनुदा�नत आवासको अंश समावेश गद�छ

सन�को ला�ग पैसा
तपाइलँे �तन�को ला�ग सहायता �लन स�नु��छ ज�तै सुर�ा रकम ज�मा गन�, नयाँ ठाऊँमा ब�न प�हलो
म�हनाको भाडा, र/वा अ�य सन�को ला�ग अ��म भाडा, घरपालुवा जनावरको सुर�ा रकम ज�मा गन�, र अ�धक

आवास खच�मा सहायता
१२ म�हनाको तपाइकँो ��येक सु�वधाह�को भु�ान गन� सहायता ज�तै �बजुली, �यास, ई�न तेल, �ोपेन,
काठका गोला, पानी, ढल, फोहोर फा�ने, र ई�टन�ट सेवा
सु�वधाह� शु� गन� पैसा ज�मा गन�, छोटो अव�धको सं�मणकालीन मोटेलको बसा�, र के�ह मम�त ज�तै
�ल�म�ग, रंग उ�काउनु, ढुसी उपचार, रातो �ाग लगाइएको ई�न �ा�क�, मौसमीकरण, उडुस उ�मूलन, र के�ह
सन� खच�ह� (यस �कारको  आ�थ�क सहायता अ�हलेस�म उपल� छैन तर चाँडै आउँदैछ)
तपाइलँाई आवेदन गन� �बलह� र रसीदह� आव�यक �नेछ

भम��ट इमज��सी रे�टल अ�स��ा�स् �ो�ाम
(VERAP) 

भम��टमा भाडा �तन�
 कोभीड-१९ को कारणले आ�थ�क क�ठनाई महसूश भएको
भाडा �तन� प�छ परेको, भाडा �तन� गाह� भएको, असुर��त आवासमा बसोबास गन�, वा घरबार�वहीन महसूश रहेको
यो�य वा�ष�क आय भएको

क�ले सहयोग �लन स�दछ ?
VERAP को मा�यमबाट भाडा सहायता �लन यी चारैवटा ���तह� तपाइमँा लागू �नुपद�छ ।

1.
2.
3.
4.

कोभीड -१९ को कारण तपाइलँे भो�नु भएको आ�थ�क क�ठनाई ��तुत गन� धेरै त�रकाह� छन्।

WASHINGTON COUNTY



महामारीको कारण खच� बढेको
बेरोजगारीको ला�ग यो�य �ने आय
आय गुमाएको
कमाईको ३०% भ�दा बढ� भाडा र यूट��ल�टस् (सु�वधाह� ) मा �तन� गरेको

यसले समावेश गद�छ :

य�द तपाइलँे रीच अप, रीच अहेड, वा रीच फ�ट� �ा�त गनु���छ भने कृपया आ�नो केस �यानेजरलाई तपाइकँो प�रवारको
�न��त भाडा सहायताको बारेमा स�क�  गनु�होस्।

आवेदन पोट�लको ला�ग VSHA.org हेनु�होस्
��ह� छन्? भम��ट लीगल एड ( Vermont Legal Aid ) 800-889-2047 मा स�क�

गनु�होस्
दोभाषे सेवाह� उपल� छन् ।

म क�तो �कारको म�त पाउन स�छु ?
१२ म�हना स�मको भाडा सहायता :

अ��ल १, २०२० दे�ख प�छको भाडा �तन�
हालको भाडा, र/वा
भ�व�यको भाडा

भ�व�यको भाडा भु�ान सहायता ३ म�हनामा एकै चोट� अनुमो�दत �नेछ र म�हनामा एकै पटक भु�ान
ग�र�छ।
यसले तपाइकँो अनुदा�नत आवासको अंश समावेश गद�छ

सन�को ला�ग पैसा
तपाइलँे �तन�को ला�ग सहायता �लन स�नु��छ ज�तै सुर�ा रकम ज�मा गन�, नयाँ ठाऊँमा ब�न प�हलो
म�हनाको भाडा, र/वा अ�य सन�को ला�ग अ��म भाडा, घरपालुवा जनावरको सुर�ा रकम ज�मा गन�, र अ�धक

आवास खच�मा सहायता
१२ म�हनाको तपाइकँो ��येक सु�वधाह�को भु�ान गन� सहायता ज�तै �बजुली, �यास, ई�न तेल, �ोपेन,
काठका गोला, पानी, ढल, फोहोर फा�ने, र ई�टन�ट सेवा
सु�वधाह� शु� गन� पैसा ज�मा गन�, छोटो अव�धको सं�मणकालीन मोटेलको बसा�, र के�ह मम�त ज�तै
�ल�म�ग, रंग उ�काउनु, ढुसी उपचार, रातो �ाग लगाइएको ई�न �ा�क�, मौसमीकरण, उडुस उ�मूलन, र के�ह
सन� खच�ह� (यस �कारको  आ�थ�क सहायता अ�हलेस�म उपल� छैन तर चाँडै आउँदैछ)
तपाइलँाई आवेदन गन� �बलह� र रसीदह� आव�यक �नेछ

भम��ट इमज��सी रे�टल अ�स��ा�स् �ो�ाम
(VERAP) 

भम��टमा भाडा �तन�
 कोभीड-१९ को कारणले आ�थ�क क�ठनाई महसूश भएको
भाडा �तन� प�छ परेको, भाडा �तन� गाह� भएको, असुर��त आवासमा बसोबास गन�, वा घरबार�वहीन महसूश रहेको
यो�य वा�ष�क आय भएको

क�ले सहयोग �लन स�दछ ?
VERAP को मा�यमबाट भाडा सहायता �लन यी चारैवटा ���तह� तपाइमँा लागू �नुपद�छ ।

1.
2.
3.
4.

कोभीड -१९ को कारण तपाइलँे भो�नु भएको आ�थ�क क�ठनाई ��तुत गन� धेरै त�रकाह� छन्।
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