Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է HUD–ի կողմից տրված իրավական փաստաթղթի թարգմանություն։ HUD–ն տրամադրում է սույն թարգմանությունը ձեզ պարզապես հարմարության համար,
որպեսզի դուք հասկանաք ձեր իրավունքները և պարտականությունները։ Սույն փաստաթղթի անգլերեն տարբերակը հանդիսանում է պաշտոնական, իրավական և հսկող փաստաթուղթ։ Սույն
թարգմանված փաստաթուղթը պաշտոնական փաստաթուղթ չի հանդիսանում։
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Օժանդակ և ոչ պարտադիր կոնտակտային տեղեկություններ HUD-ի կողմից օժանդակվող բնակարանային ֆոնդի հայտատուների համար
ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ՕԺԱՆԴԱԿՎՈՂ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅ
ՀԱՅՏԻ ԼՐԱՑՈՒՄ
Սույն ձևաթուղթը պետք է տրամադրվի դաշնային մակարդակով օժանդակվող բնակարանային ֆոնդի համար դիմող յուրաքանչյուր հայտատուին
Ցուցումներ. Ոչ պարտադիր կոնտակտային անձ կամ կազմակերպություն. Ըստ օրենքի դուք իրավունք ունեք բնակարանային ֆոնդի համար ձեր
հայտում ներառելու ընտանիքի անդամի, ընկերոջ անունը, ազգանունը կամ սոցիալական, առողջապահական, շահերի պաշտպանության կամ այլ
կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը և այլ համապատասխան տեղեկություն: Այս կոնտակտային տեղեկությունը նպատակ
ունի բացահայտելու այն անձին կամ կազմակերպությանը, որը կկարողանա օգնել վարձակալության ընթացքում ծագած որևէ հարցերի լուծման
գործում կամ օժանդակել ձեզ անհրաժեշտ որևէ հատուկ խնամքի կամ ծառայությունների տրամադրման գործում: Դուք կարող եք ցանկացած պահի
նորացնել, հեռացնել կամ փոփոխել այդ ձևաթղթում ներկայացված տեղեկությունը: Ձեզանից չի պահանջվում այդ տեղեկության ներկայացումը, բայց
եթե դուք որոշեք դա անել, ապա խնդրվում է սույն ձևաթղթում ներառել համապատասխան տեղեկությունները.
Հայտատուի անունը, ազգանունը`
Փոստային հասցեն`
Հեռախոսի համարը`

Բջջային հեռախոսի համարը`

Լրացուցիչ կոնտակտային անձի անունը, ազգանունը կամ կազմակերպության անվանումը`
Հասցեն`
Հեռախոսի համարը`

Բջջային հեռախոսի համարը`

Էլ. փոստի հասցեն (եթե
եթե կիրառելի է)`
է
Կապը հայտատուի հետ`
Կապ հաստատելու պատճառը` (Նշե’ք կիրառելի բոլոր կետերը)
Արտակարգ իրավիճակ

Օգնություն կրկնակի հավաստման գործընթացում

Հնարավոր չէ ձեզ հետ կապ հաստատել

Փոփոխել վարձակալության պայմանները

Վարձակալության դադարեցում

Փոփոխել տան կանոնները

Միավորից վտարում

Այլ. ______________________________

Վարձավճարի ուշ վճարում
Բնակարանային մարմնի կամ սեփականատիրոջ պարտավորվածությունը. Եթե դուք հաստատված եք բնակարանավորման համար, ապա սույն տեղեկությունը
պահվելու է որպես ձեր վարձակալության գործի մաս: Եթե ձեր վարձակալության ընթացքում հարցեր ծագեն կամ եթե ձեզ պահանջվեն հատուկ խնամքի որևէ
ծառայություններ, ապա մենք կարող ենք կապ հաստատել ձեր կողմից նշված անձի կամ կազմակերպության հետ` հարցերի լուծման գործում ձեզ օգնելու կամ հատուկ
խնամքի ծառայություններ մատուցելու համար:
Հայտարարություն խորհրդապահության մասին.
մասին. Սույն ձևաղթում ներկայացված տեղեկությունը խորհրդապահական է և հայտնի չի դարձվելու որևէ մեկին,
բացառությամբ հայտատուի կողմից կամ կիրառելի օրենքով թույլատրված դեպքերի:
Իրավական ծանուցում. 1992թ.-ի Բնակարանային շինարարարության և համայնքային զարգացման ակտի Բաժին 644-ը (Հանրային օրենք 102-550, հաստատված 1992թ.-ի
հոկտեմբերի 28-ին) պահանջում է դաշնային մակարդակով օժանդակվող բնակարանային ֆոնդի համար դիմող յուրաքանչյուր հայտատուին տրամադրվի
հնարավորություն լրացուցիչ կոնտակտային անձի կամ կազմակերպության մասին տեղեկություն տրամադրելու համար: Ընդունելով հայտատուի հայտը, բնակարանային
ծառայություններ մատուցողը համաձայնում է կատարել 24 CFR-ի բաժին 5.105-ի խտրականություն չկիրառելու և հավասար հնարավորությունների պահանջները,
ներառյալ դաշնային մակարդակով օժանդակվող բնակարանային ապահովման ծրագրերում ընդգրկելու կամ մասնակցելու հարցում խտրականության արգելումը` ցեղի,
մաշկի գույնի, կրոնի, ազգային ծագման, սեռի, անգործունակության և ընտանեկան կարգավիճակի հիման վըա` Արդար բնակարանային ապահովման ակտի ներքո,
ինչպես նաև տարիքային խտրականաությունը` 1975թ.-ի տարիքային խտրականության ակտի ներքո:

Նշե’ք սույն վանդակը,
վանդակը, եթե դուք որոշում
որոշում եք չտրամադրել կոնտակտային տեղեկությունը:

Ստորագրության տողը հանվել է
Տեղեկության հավաքագրման պահանջները, որոնք պարունակվում են սույն ձևաթղթում, ներկայացվել են Կառավարման և բյուջեի գրասենյակին (OMB) 1995թ.-ի Գործավարության կրճատման
ակտի (44 U.S.C. 3501-3520) համաձայն: Հանրային հաշվետվության պարտավորությունը հաշվարկվում է 15 րոպե մեկ պատասխանի համար, ներառյալ ցուցումները ընթերցելու, առկա
աղբյուրների որոնելու, պահանջվող տվյալները հավաքագրելու և պահպանելու, ինչպես նաև տեղեկության հավաքագրումը ավարտելու և ուսումնասիրելու համար պահանջվող ժամանակը:
1992թ.-ի Բնակարանային շինարարության և համայնքային զարգացման ակտի (42 U.S.C. 13604) Բաժին 644-ը պարտադրել է HUD-ին` HUD-ի օժանդակվող բնակարանային ծրագրերում
մասնակցող բնակարանային ծառայություններ մատուցողների տրամադրել ցանկացած անհատին կամ ընտանիքին, որը դիմում է HUD-ի կողմից օժանդակվող բնակարանային ապահովման
համար, լրացուցիչ տարբերակով ընդգրկելու վարձակալության իր հայտում ընտանիքի անդամի, ընկերոջ անունը, ազգանունը կամ սոցիալական, առողջապահական, շահերի
պաշտպանության կամ նմանատիպ կազմակերպության անվանունումը, հասցեն, հեռախոսի համարը և համապատասխան այլ տեղեկություն: Նման տեղեկություն տրամադրելու նպատակն է
դյուրացնել բնակարանային ծառայություններ մատուցողի կապը վարձակալի կողմից նշանակված անձի կամ կազմակերպության հետ` հատուկ խնամքի ծառայությունները վարձակալին
հասցնելու գործին և այդ վարձակալի կողմից վարձակալության ընթացքում վարձակալության հետ կապված որևէ հարցերով օգնելու նպատակով: Հայտատուի այդ օժանդակ տեղեկությունը
պահպանվում է բնակարանային ծառայություններ մատուցողի կողմից և պահպանվում է որպես խորհրդապահական տեղեկություն: Տեղեկության տրամադրումը հիմքային է HUD-ի կողմից
օժանդակվող բնակարանային ապահովման ծրագրերի համար և կամավոր: Այն նպաստում է կանոնակարգային պահանջներին և ծրագրի և կառավարման հսկողությանը, որով կանխվում են
խարդախությունը, վատնումը և վատ կառավարումը: Համաձայն Գործավարության կրճատման ակտի գործակալությունը չի կարող վարել կամ հովանավորել, իսկ անձը պարտավոր է
պատասխանել տեղեկության հավաքագրմանը, եթե հավաքագրման մեջ բացակայում է OMB-ի ներկայում վավերական հսկողական համարը:
Մասնավոր տեղեկության մասին հայատարա
հայատարարություն.
րարություն. Հանրային օրենք 102-550-ը լիազորում է Բնակարանային շինարարության և քաղաքային զարգացման նախարարությանը (HUD)
հավաքագրելու բոլոր տեղեկությունը (բացի Սոցիալական ապահովության համարից (SSN)), որը օգտագործվելու է HUD-ի կողմից` վճարման հետ կապված տվյալները խարդախությունից
պաշտպանելու նպատակով:
Form HUD- 92006 (05/09)_Armenian

