Եղե՛ք իրազեկ: Եղե՛ք ներգրավված: Մասնակցե՛ք մարդահամարին:

Ձեր 2020թ. մարդահամարի
ուղեցույցը վարձակալների
համար
Ինչպիսի՞ դեր է խաղում
մարդահամարը վարձակալների
համար։
Վարձակալները մտնում են մարդահամարի
տեսանկյունից ամենախնդրահարույց բնակչության
մեջ։ Միայն Los Angeles քաղաքում, հաշվված 4
միլիոն բնակիչների մոտ կեսը (63%) ապրում
են վարձակալական հիմունքներով զբաղեցված
բնակարանային միավորներում։ Կարևոր է, եթե L.A.
քաղաքի բոլոր վարձակալները մարդահամար են
անցնում՝ երաշխավորելու, որ քաղաքը ստանա իր
արդարացի բաժինն այն ծրագրերի, այդ թվում Բաժին
8 Բնակարանային ընտրության վաուչերների և
Օժանդակ վճարումների ծրագրերի, Լրացուցիչ սննդի
աջակցության ծրագրի (SNAP) և տեղային համայնքի
բժշկական կենտրոնների դաշնային ֆինանսավորումից,
որոնք հօգուտ վարձակալների են։

Իմ տան տերը լիազորվա՞ծ է իմ
մասին տեղեկություններ տրամադրել
մարդահամար անցկացնող
աշխատակցին։
Եթե մարդահամար անցկացնող աշխատակիցը
ընդունակ չէ ձեզնից ստանալ հարցաթերթիկի հարցերի
պատասխանները նրանից պահանջվում է կապ
հաստատել ձեր կողմից վարձակալված գույքի տիրոջ
և մենեջերի հետ անհրաժեշտ տեղեկությունները
ստանալու համար։ Սա կարող է հանգեցնել թերի
մարդահամարին, քանի որ տան տերերը կարող են
չիմանալ իրենց կողմից վարձակալության հանձնված
տարածքներում ապրող մարդկանց և ընտանիքների
թիվը։

Ին ընտանիքից ո՞վ պետք է
մարդահամար անցնի։
Կարևոր է, որ ձեր հասցեում (այդ թվում ձեր
բնակարանում կամ տանը, ավտոտնակում, կամ
ձեր սեփականության վրա գտնվող անիվների
վրա տանը) ապրող կամ մնացող յուրաքանչյուր
անձ մարդահամար անցնի 2020թ. ապրիլի 1-ին։
Այդ շարքը ներառում է նաև նորածիններին,
երեխաներին, չափահասներին և մեծահասակներին
ու այն մարդկանց, որոնք ձեզ հետ կապ չունեն։ U.S.
Մարդահամարի բյուրոն յուրաքանչյուր ընտանիքի
համար ընդունելու է միայն մեկ հարցաթերթիկ,
այնպես որ շատ կարևոր է, որ առաջին անգամ բոլորը
մարդահամարը ճիշտ անցնեն։

Դաշնային կառավարությունից որևէ
մեկն ուղարկվելո՞ւ է մեր տուն։
Մարդահամար անցկացնողները գալու են ձեր տուն
միայն այն դեպքում, եթե ձեր ընտանիքից ոչ ոք
չպատասխանի հարցմանը մինչև 2020թ. ապրիլի
վերջը։ Այդ դեպքում մարդահամար անցկացնողները
ձեզնից կխնդրեն անձամբ լրացնել հարցաշարը։
Ինչևէ, սովորաբար մարդահամար անցկացնողները
դժվարությունների են բախվում բազմաբնակարան
շենքեր մուտք ունենալիս, և այդ իսկ պատճառով
շատ վարձակալներ մարդահամար չեն անցնում։
Որպեսզի ոչ ոք ձեր տուն չգա, դուք պետք է լրացնեք
մարդահամարի հարցաշարը փոստով ծանուցում
ստանալուն պես։

Los Angeles քաղաքը մատչելի հարմարություն(ներ) կտրամադրի՝ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար իր ծրագրերի,
ծառայությունների և հաստատությունների հավասար հասանելիությունը երաշխավորելու նպատակով։Պահանջ ներկայացնելու
համար կապվեք ՊՆ Հաշմանդամության Դեպարտամենտի հետ՝
DOD.Contact@lacity.org-ով կամ (213) 202-5668-ով հինգ կամ ավելի աշխատանքային օր առաջ։
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