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घरधनी/व्यवस्थापकको �ववरण 
STATEMENT FROM 

LANDLORD/MANAGER 

D D D D  पतर्ाचार ठेगाना 
DSHS, PO BOX 11699, TACOMA WA 98411-9905 

D D D D  फोन नम्बर 
      

D D D D  फ्याक्स नम्बर 
888-338-7410 

मु�ा / गर्ाहकको DD  नम्बर 
      

िमित 
      

सम्पित धनी वा अिधकृत व्यवस्थापकः तपा�ले थाहा पाउनुभएको सत्य 

जानकार�मातर् तलका खण्डहरुमा भनुर्स।् तपा�ले जवाफ �दन नसक्नुभएका 

पर्�हरुमा "थाहा भएन" लेख् नसु।् (कुनै पिन बाकसलाई खाली नछाड्नुस)्   

सामा�जक तथा स्वास्थ्य सेवा �वभाग यो गर्ाहकको वैधता िनधार्रण गन� पर्�कर्यामा 

रहेको छ। कृपया तल आगर्ह ग�रएका �ववरण उपलब्ध गराउनुस।् 

आिथर्क सेवा �वज्ञको हस्ताक्षर 

क. भाडामा वा िलजमा �दइएको इकाई र भाडावालाको �ववरण: 

१. सडक ठेगाना                 अपाटर्मेन्ट (एपीट�) नम्बर 

      

५. यो ठेगानामा बस्ने सब ैवयस्क र बालबािलकाहरुको नाम 

      

सहर राज्य �जप कोड 

                  

      

२. भाडावालाको नाम 

      

      

३. सरेको िमित 

      

४. घरको �किसम 

      
य�द आवश्यक भयो भने थप पेजहरु संलग्न गनुर्स ्

ख. भाडा �ववरण: 

६. कूल भाडा प�रमाण 

      

७. हाउ�जङ एजेन्सी प�रमाण, य�द छ भने

 $       

८. भाडावालाको भाडा प�रमाण 

$       

९. बाकस ८ मा भएको प�रमाण सुरु भएको िमित 

      

१०. भाडा ितन� व्य��(हरु)को नाम  

      

११. भाडा ितन� व्य��(हरु) को नाम  

      

१२. कृपया तलका पर्�हरुको जवाफ �दनसु:्  
  

के भाडावालाले बाकस ८को प�रमाणको केह� भाग मातर् ैितछर्न?्          हैन    हो, प�रमाण: $        

के भाडावालाले बाकस ८को प�रमाणको एउटा अशंका लािग काम गछर्न?्     हैन     हो, प�रमाण: $        
                                                                                                                           पर्ित म�हना काम गन� घण्टाको संख्या: __________ 
भाडावालाले कसर� भाडा ितछर्न?्   नगद       चेक/डे�बट काडर्      धनादेश     अन्य (उल्लेख गनुर्स)्:            

ग. आवश्यक सेवाहरुको जानकार�: लागू हुने बाकसहरुमा िच� लगाउनुस।् 
१३. यो घरको तापको मुख्य सर्ोत हो: 
   �व�तु   काठ 
   ग्यास  
   पर्ोपेन 
   अन्य (उल्लेख गनुर्स)्:       
  हो हैन 
१४. ग्यास र ब�ीको लािग छुट्टै िमटर छ?   
१५. भाडावालाले वातानकूुलनका लािग भु�ान गछर्न?्   

१६. भाडामा सब ैआवश्यक सेवाहरु समावेश छन?्      छ     छैन 
 य�द छैन भने, भाडावालाले ितन� बाकसमा िच� लगाउनसु:् 
   �व�तु   पानी/ढल 
   ग्यास   टेिलफोन 
   पर्ोपेन   फोहरमैला 
   काठ   
   अन्य (उल्लेख गनुर्स)्:       

१७. घरधनी/व्यवस्थापकको नाम 
      

१८. सम्पित धनीको नाम 

(य�द घरधनी/व्यवस्थापकभन्दा फरक छ भने) 
सडक ठेगाना वा पीओ बक्स नम्बर 
      

धनीको नाम 

      

सहर राज्य �जप कोड 
                  
 

सडक ठेगाना वा पीओ बक्स नम्बर 

      

काम गन� ठाउँको टेिलफोन नम्बर 
      

घरको टेिलफोन नम्बर 
      

सहर राज्य �जप कोड 

                  
 घरधनी/व्यवस्थापकको हस्ताक्षर िमित 

      

काम गन� ठाउँको टेिलफोन नम्बर 

      

घरको टेिलफोन नम्बर 

      
 


