किङ िाउण्टी भाडा सहायता
आवश्यकतामा भएका प्रत्येक भाडामा बस्ने व्यक्ततलाई मद्दत गनन कोष उपलब्ध छै न
भाडामा बस्ने व्यक्ततको योग्यताले उनीहरूले सहायता प्राप्त गनेछन ् भन्ने कुराको ग्यारे ण्टी ददिँ दैन।
िाययक्रमिो वििरण
ककङ काउण्टीले सम्भव भएसम्म धेरै पररवारहरूलाई द्रत
ु रूपमा सेवा पुर्याउन धेरै पहुिँचहरूको प्रयोग

गनेछ। भाडा सहायता कायनक्रमले योग्य भाडामा बस्ने व्यक्ततहरूका लागग बल्क भत
ु तानीहरूमा केही ठूला
आवासीय घरधनीका सम्पत्तिहरू र कृत्रिम घरका पाकनहरू भुततान गनेछ। काउण्टीले अततररतत रूपमा
लोटरी प्रकक्रयामार्नत सहायताका लागग योग्य हुने योग्य भाडामा बस्ने व्यक्ततका साना घरधनीलाई भाडामा
बस्ने व्यक्ततको भाडा सहायता त्तवतरण गनन खोज्नेछ। ककङ काउण्टीमा उच्च-आवश्यकता भएका क्षेिहरूका
लागग कोषलाई प्राथममकता ददइनेछ। कायनक्रम पण
ू न रूपमा सुरु भएको तेस्रो हप्ता पतछ, कायनक्रमले
समुदायका आवश्यकता तथा कायनक्रमका उद्दे श्य र लक्ष्यहरू पूरा गरररहे को छ/छै न भनी सुतनक्श्चत गनन
सेवा पुर्याइएका पररवारहरूलाई समीक्षा गनेछ।
भाडामा बस्ने व्यक्ततिो योग्यता: भाडामा बस्ने व्यक्ततले तनम्न दव
ु ै योग्यता सम्बन्धी आवश्यकताहरू
पूरा गनप
ुन छन :
1. गत 60 ददनमा आम्दानी क्षेि मध्यक आम्दानीको 50% वा सोभन्दा कम हुनप
ु ने; र
2. कम्तीमा 1 मदहनाको भाडा नबझ
ु ाएको वा माचन 1, 2020 दे खख आंमिक रूपमा भत
ु तान
नगररएको

साथै, भाडामा बस्ने व्यक्ततले तनम्नमध्ये एक वा सोभन्दा बढी आवश्यकताहरू पूरा गनप
ुन छन ।

1. भाडाको बोझ: हालको मामसक आयको 50% वा सोभन्दा बढी रकम भाडा बझ
ु ाउनु पने।

2. काउच सकर्न /दोब्बर हुने अनभ
ु व सदहत, पतछल्लो पािँच वषनमभि पदहले नै घरबारत्तवहीन हुने।
3. पतछल्लो सात वषनमभिको तनष्कासन इततहास।

4. पररवारका सदस्यहरूको जातत, जातीयता, लैङ्गगक पदहचान, यौन झुकाव वा धमनको कारणले हुने
हाउक्जङ अवरोध।
5. CDC (62 वषन वा सोभन्दा बढी उमेर भएको, मौमलक अवस्था) अनुसार गम्भीर त्रबमारी हुने
जोखखम।

6. कुनै पतन पररवारको सदस्यको अिततता। मददरा तथा लागूपदाथन दव्ु यनसनी, पोस्ट ट्रमादटक स्ट्रे स
डडसअडनर वा मक्स्तष्क चोटपटकद्वारा तनम्तने दब
न ता सदहत िारीररक, त्तवकासात्मक, मानमसक वा
ु ल
भावनात्मक दब
न ता समावेि हुन्छन ्। HIV/AID भएका व्यक्ततहरूलाई अिततता भएको मातनन्छ।
ु ल
घरधनीिा अिस्थाहरू:

कोष प्राप्त गने अवस्था अनुसार, घरधनीले तनम्न कुराहरूमा सहमतत जनाउनुपछन :
1. तनम्नमध्ये एकमा कम सहभागी हुने भाडामा बस्ने व्यक्ततको तीन मदहनाको भाडा सहायता

स्वीकार गनुह
न ोस ्: (a) अन्यथा तीन मदहनासम्मको लागूयोग्य जम्मा भाडा को 80%; वा (b) तीन
मदहनासम्मको तनष्पक्ष बजार भाडा। तीन मदहनाभन्दा बढी समयसम्मका लागग भाडामा बस्ने
व्यक्ततद्वारा भाडाको ततनन बािँकी ऋणहरूमा मार् ददनुपदन छ। भाडाको ऋण तीन मदहनाभन्दा कम
छ भने, त्तवगतको ततनन बािँकी रकमका लागग सहायता भत
ु तान गनन सककन्छ र तीन मदहनासम्मको
थप भाडा डडसेम्बर 2020 भन्दा पदहले बझ
ु ाउनुपछन

2. माचन 31, 2021 सम्म सहभागी हुने भाडामा बस्ने व्यक्ततको भाडा नददने राम्रो तकनलाई नवीकरण
गने कायनलाई समापन गने वा अस्वीकार गने नगनुह
न ोस ्

3. माचन 31, 2021 सम्म यो कायनक्रमद्वारा सेवा पुर्याइएका हाल भाडामा बस्ने व्यक्तत(हरू) को
भाडा नउठाउनुहोस ्।

भाडामा बस्ने व्यक्तत योग्य नभएमा र/िा घरधनीले अिस्थाहरूलाई स्िीिार नगरे िो खण्डमा, पररिारलाई
सेिा दिइने छै न।
भाडा सहायतामा इच्छुि भाडामा बस्ने व्यक्ततहरू
यदद तपाईंले योग्यता सम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गनह
ुन ु न्छ भने, कृपया यो र्ाराम भरे र ककङ काउण्टी

भाडा सहायतामा आफ्नो रूगच दे खाउनुहोस ्। यो आिेिन होइन। साप्तादहक आधारमा लोटरीद्वारा भाडामा
बस्ने व्यक्ततहरू छनोट गररनेछ। लोटरी सेप्टे म्बर 14, 2020 मा सरु
ु हुनेछ। तपाईंलाई लोटरीमा चयन
गररन्छ भने, तपाईंलाई समद
ु ायमा आधाररत संस्थाद्वारा सम्पकन गररनेछ जसले तपाईंलाई आवेदन पूरा
गनन मद्दत गनेछ।
तपाईंलाई लोटरीमा छनोट गररएको छै न भने, तपाईं इच्छुक भाडामा बस्ने व्यक्ततको पुलमा रहनुहुनेछ र

कोषहरू त्तवस्ताररत नगदानसम्म सबै अनुवती लोटरीहरूका लागग योग्य हुनुहुनेछ। चयन नगररएका भाडामा
बस्ने व्यक्ततहरूले आफ्नो क्स्थतको बारे मा उनीहरूलाई सूगचत गनन सेप्टे म्बर 14, 2020 पछछ प्रत्येक
िुक्रबार एउटा इमेल प्राप्त गनह
ुन ु नेछ।
तपाईंिो घरधनीले घरधनीिा अिस्थाहरूमा सहमछत जनाउनुहुन्न भने, तपाईंले योग्यता आिश्यिताहरू

पूरा गरे पछन र तपाईंलाई लोटरीमा छनोट गररएिो भएपछन, तपाईंिो पररिारलाई यो िाययक्रमद्िारा सेिा
दिइने छै न।
प्रतत पररवारले एकपटकभन्दा बढी र्ाराम नभनुह
न ोस ्। तपाईंको सहायता प्राप्त गने अवसरहरू बहु
पेिहरूमार्नत बढ्ने छै नन ् र प्रकक्रया समयमा दढलाई हुन सतछ।

प्रश्नहरू छन ्? सम्पकन गनुह
न ोस ्: CommerceRAgrant@kingcounty.gov

