
 

 

�डसेम्बर 30, 2021 मा शिक्तशाल� हावाले गदार् ��तग्रस्त भएका 
मा�नसहरूका ला�ग मोबाइल घर अ�थर्क सहायता 

बोल्डर काउन्ट�मा रहेको मोबाइल घरका बा�सन्दाहरूका ला�ग केह� आ�थर्क सहायता उपलब्ध छ जसका घरहरू �डसेम्बर 30, 2021 मा शिक्तशाल� 
हावाले गदार् ��तग्रस्त भएका �थए। 

यहाँ उपलब्ध हुने सहायता बारे केह� जानकार� छ र आवेदन कसर� गन�। 

तपा� बोल्डर काउन्ट�मा रहेको मोबाइल घरमा बस्नुहुन्छ र तपा�को घर �डसेम्बर 30, 2021 मा शिक्तशाल� हावाले गदार् ��तग्रस्त भएको छ भने, 
तपा�को घरमा एक देखी दईुसम्म मा�नस बस्नु हुन्छ भने तपा� $2,500 र �तन वा अ�धक मा�नस बस्नुहुन्छ भने तपा� $5,000 का ला�ग योग्य 
हुन सक्नुहुन्छ। 

• यो सहायता �ल�खत प्रमाण अवस्थाको अचतेले उपलब्ध छ। यो मद्दत प्राप्त भएको “जन शुल्क” �नयममा जडान ग�रने छैन र नाग�रक 
स्वत्वको कुनै प�न पाथहरूलाई प्रभाव पान� छैन। 

• December 30, 2021 मा शिक्तशाल� हावाले गरेको कुनै प�न ��त ममर्तको लागतहरू आवरण गनर् लगायत कनै प�न उद्देश्यका ला�ग 
यो �व�ीय सहायता प्रयोग गनर् स�कन्छ। 

• आ�थर्क सहायता ट्याक्स प्रयोजनहरूको ला�ग आम्दानीको रुपमा गणना हुदैन र अन्य सहायता प्राप्त गनर् तपा�को योग्यतालाई प्रभाव 
पान� छैन। 

• आ�थर्क सहायता आवश्यकतामा परेका मा�नसहरूलाई प्रयोजनको ला�ग Colorado र U.S भ�रका हजार� मा�नसहरूले गरेको योगदानको 
दानहरूबाट आउँछ। 

• य�द तपा� योग्य ठह�रनुहुन्छ भने, तपा�ले (अ�धकांश व्यवसाय) मा प्रयोग र स्वीकार ग�रने नगद/ड�ेबट काडर्को फाराममा आ�थर्क 
सहायता प्राप्त गनुर् हुने छ।  

आवेदन कसर� गन�: 

• कृपया कागजी फाराम वा www.boco.org/StrongWindsAssistance  मा अनलाइन आवेदन माफर् त आवेदन फाराम भनुर्होस।्  

• तपा�ले कागजी आवेदन अनुरोध गनर् वा StrongWindsAssistance@bouldercounty.org  लाई इमेल गरेर अन्य भाषाहरूमा मद्दत गनर् 

सक्नुहुन्छ. 
• कागजी फाराम स्क्यान गनर् वा फोटो �खच्न र StrongWindsAssistance@bouldercounty.org  मा इमेल गनर् स�कन्छ। 

• य�द तपा�लाई आवेदन भनर्मा मद्दत चा�हन्छ भने, कृपयाStrongWindsAssistance@bouldercounty.org  मा इमेल गनुर्होस।्  
• हामीले तपा�को आवेदनको समी�ा ग�रसकेप�छ, तपा� सहायताको ला�ग योग्य हुनुहुन्छ �क हुन्न भनेर तपा�ले संकेत गन� इमेल प्राप्त 

गनुर् हुने छ। 
• कृपया धैयर् रहनुहोस:् हामी सकेसम्म चाडो प्र�त�क्रया �दने छ�! 
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