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[ՁԵՎ] ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ՝ ՍՏԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԺԻ ՏԱԿ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎՏԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ 

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` COVID-19-Ի ՀԵՏԱԳԱ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ 

ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Ես հաստատում եմ ստախոսության պատժի տակ՝ համաձայն 28 U.S.C. § 1746, որ վերը նշվածը 

ճիշտ և ճշմարիտ է. 
 Ես գործադրել եմ իմ բոլոր ջանքերը` վարձակալության կամ բնակարանային 

աջակցության համար անհրաժեշտ մատչելի պետական աջակցություն ստանալու 

համար։1 
 Ես կամ ակնկալում եմ, որ 2020 oրացուցային տարվա համար չեմ վաստակելու 

տարեկան եկամուտ ավելի քան 99 000 ԱՄՆ դոլար (կամ համատեղ հարկային 

հայտարարագիր ներկայացնելու դեպքում՝ 198 000 ԱՄՆ դոլարից ոչ ավելի), չի 

պահանջվել 2019-ին եկամուտներ հաղորդել ԱՄՆ Ներքին եկամուտների 

ծառայությանը, կամ ստացել եմ տնտեսական ազդեցության վճար (խթանիչ չեկ)՝ 

համաձայն CARES օրենքի 2201 բաժնի։  Ես չեմ կարող վճարել իմ վարձավճարը կամ ամբողջությամբ վճարել բնակարանային 

ծախսերը ընտանիքի եկամտի զգալի կորստի, փոխհատուցված աշխատանքային 

ժամերի կամ աշխատավարձի կորստի, կրճատումների կամ արտահերթ2 անձնական 

բժշկական ծախսերի պատճառով: 
 Ես գործադրում եմ իմ բոլոր ջանքերը` ժամանակին մասնակի վճարումներ 

կատարելու համար, որոնք մոտ են լիարժեք վճարմանը, ինչքան թույլ են տալիս 

անհատի հանգամանքները՝ հաշվի առնելով այլ ոչ հայեցողական ծախսեր։ 

1 «Մատչելի պետական աջակցություն» նշանակում է ցանկացած պետական վարձակալության կամ 

բնակարանների վճարման արտոնություններ, որոնք մատչելի են անհատի կամ ընտանիքի ցանկացած 

անդամի համար: 
2 «Արտահերթ» բժշկական ծախս՝ ցանկացած չփոխհատուցված բժշկական ծախս, որը, հնարավոր է, գերազանցի 

տարվա ճշգրտված համախառն եկամտի 7,5% -ը: 

Տեղեկատվության այս հավաքածուի հետ կապված հանրային հաշվետվական նյութը գնահատվում է միջինը 5 րոպե մեկ 

պատասխանի համար, ներառյալ հրահանգները ստուգելու, առկա տվյալների աղբյուրները որոնելու, պահանջվող տվյալները 

հավաքելու և պահելու, ինչպես նաև տեղեկատվության հավաքածուն լրացնելու և ստուգելու ժամանակը: Գործակալությունը 

չի կարող վարել կամ հովանավորել, և անձը պարտավոր չէ պատասխանել տեղեկատվության հավաքածուին, եթե այն չի 

ցուցադրում ներկայումս գործող OMB հսկիչ համարը: Այս նյութի գնահատման կամ այս տեղեկատվության հավաքագրման 

որևէ մասի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, այդ թվում` այս նյութի նվազեցման վերաբերյալ առաջարկություններ ուղարկեք 

CDC/ATSDR-ի հաշվետվության պատասխանատուին հետևյալ հասցեով՝ 1600 Clifton Road NE, MS D- 74, Atlanta, Georgia 

30333; Attn:  OMB-PRA (0920-1303) 

Սույն հայտարարագիրը նախատեսված է վարձակալների, վարձակալողների կամ բնակելի 

գույքի ռեզիդենտների համար, որոնք ընդգրկված են CDC-ի հրամանով՝ բնակչության 

տեղահանումը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին (չհաշված տնային 

գրավադրումների բռնագանձումները), COVID-19-ի հետագա տարածումը կանխելու 

համար: CDC-ի հրամանի համաձայն Դուք պետք է սույն հայտարարագրի պատճենը 

տրամադրեք Ձեր տանտիրոջը, բնակելի գույքի սեփականատիրոջը, որտեղ Դուք ապրում եք, 

կամ այլ անձի, որն իրավունք ունի Ձեզ վտարել կամ հեռացնել Ձեր բնակության վայրից: 

Վարձակալության, վարձակալության պայմանագրում կամ բնակարանային պայմանագրում 

նշված յուրաքանչյուր անձ պետք է լրացնի այս հայտարարագիրը: Քանի դեռ CDC-ի 

հրամանը չի երկարացվել, փոփոխվել կամ ավարտվել, հրամանը կանխում է, որ Ձեզ վտարեն 

կամ հեռացնեն Ձեր բնակության վայրից մինչև 2020 թ․ դեկտեմբերի 31-ը: Դուք դեռ 

պարտավոր եք վճարել վարձավճար և հետևել Ձեր վարձակալության պայմանագրի մյուս 

բոլոր պայմաններին, ինչպես նաև բնակության վայրի կանոններին: Ձեզ կարող են նաև 

վտարել վարձավճար կամ բնակարանային վճար չվճարելուց բացի այլ պատճառներով: Սույն 

հայտարարագիրը երդվյալ ցուցմունք է, ինչը նշանակում է, որ Դուք կարող եք ենթարկվել 

քրեական հետապնդման, բանտ ուղարկվել կամ տուգանք վճարել, եթե ստում, մոլորեցնում 

կամ կարևոր տեղեկատվություն եք բաց թողնում: 
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 Եթե ինձ վտարեն, ես, ամենայն հավանականությամբ, կդառնամ անօթևան, 
ստիպված կլինեմ տեղափոխվել անօթևանների ապաստան կամ ստիպված կլինեմ 
տեղափոխվել նոր բնակավայր, որտեղ ապրում են անմիջական հարևանությամբ 

բնակվող այլ մարդիկ, քանի որ այլ մատչելի բնակավայր չունեմ:3 

 Ես հասկանում եմ, որ ես դեռ պետք է վճարեմ վարձավճար կամ բնակարանային 

վճար կատարեմ, ինչպես նաև կատարեմ այլ պարտավորություններ՝ իմ 

վարձակալության, վարձակալության պայմանագրի կամ նմանատիպ պայմանագրի 

համաձայն: Ես նաև հասկանում եմ, որ համաձայն իմ վարձակալության, 

վարձակալության պայմանագրի կամ նմանատիպ պայմանագրի, կարող են դեռ 

գանձվել կամ հավաքագրվել վարձավճարներ, տույժեր կամ տոկոսագումարներ՝ 

վարձավճարը կամ բնակարանային վճարը ժամանակին չվճարելու համար: 

 Ես նաև հասկանում եմ, որ վտարումների այս ժամանակավոր դադարեցման 

ավարտին, 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին, իմ բնակարանային մատակարարը կարող է 

պահանջել ամբողջությամբ վճարել բոլոր վճարումների համար, որոնք չեն կատարվել 

մինչ այդ և ժամանակավոր դադարեցման ընթացքում, և չվճարելը կարող է ինձ 

ենթարկել վտարման՝ համաձայն նահանգային և տեղական օրենքներին: 

Ես հասկանում եմ, որ ցանկացած կեղծ կամ ապակողմնորոշիչ հայտարարություն կամ 

բացթողում կարող է հանգեցնել քրեական և քաղաքացիական գործողությունների՝ 

տուգանքների, տույժերի, վնասների կամ ազատազրկման: 

Հայտարարագրող 

անձի 

ստորագրություն 

Ամս

աթի

վ 

3 «Մատչելի բնակավայր» նշանակում է ցանկացած մատչելի, չբնակեցված բնակելի գույք կամ ցանկացած 

սեզոնային կամ ժամանակավոր բնակարաններում բնակության համար նախատեսված ցանկացած այլ տարածք, 

որը չի խախտի զբաղվածության դաշնային, նահանգային կամ տեղական ստանդարտները և դա չի հանգեցնի 

Ձեզ համար բնակարանային ծախսերի ընդհանուր բարձրացման: 

Տեղեկատվության այս հավաքածուի հետ կապված հանրային հաշվետվական նյութը գնահատվում է միջինը 5 րոպե մեկ 

պատասխանի համար, ներառյալ հրահանգները ստուգելու, առկա տվյալների աղբյուրները որոնելու, պահանջվող տվյալները 

հավաքելու և պահելու, ինչպես նաև տեղեկատվության հավաքածուն լրացնելու և ստուգելու ժամանակը: Գործակալությունը 

չի կարող վարել կամ հովանավորել, և անձը պարտավոր չէ պատասխանել տեղեկատվության հավաքածուին, եթե այն չի 

ցուցադրում ներկայումս գործող OMB հսկիչ համարը: Այս նյութի գնահատման կամ այս տեղեկատվության հավաքագրման 

որևէ մասի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, այդ թվում` այս նյութի նվազեցման վերաբերյալ առաջարկություններ ուղարկեք 

CDC/ATSDR-ի հաշվետվության պատասխանատուին հետևյալ հասցեով՝ 1600 Clifton Road NE, MS D- 74, Atlanta, Georgia 
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