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HACLA OPERATIONS DURING COVID-19
Effective March 12, 2020, the HACLA offices are closed to walk-in traffic until further notice to protect our
clients and staff. We will be conducting all business by email, phone or mail, including annual reexaminations.
If you need to submit documents, please email or mail them. Drop boxes are also available at all offices.
In response to the COVID-19 Emergency, HACLA adjusted program operations, as approved by HUD, where
necessary to continue program operations while preventing the spread of COVID-19 and mitigating the risks
posed to HACLA staff, applicant/participant families, and landlords.
HACLA has adopted the following temporary adjustments to program operations that could potentially affect
you:
1. Income Verification
2. Inspections: Initial and Complaint
3. Inspections: Annual/Biennial
4. Voucher Term
5. Voucher Issuance Session
6. Income Exclusion
7. Absence from Unit
1. Income Verification. End Date: December 31,2020
 Description: Allows HACLA to use tenant self-certification for both annual and interim reexaminations.
 Impact: If you are unable to provide written third party verification of your income, we will accept a
written certification from you. Advisors will conduct streamlined interim reexaminations to verify only
your reported income changes to adjust your tenant rent portion due to loss or decrease of income. If
there is any missing documentation or clarification is required, S8 Advisors will contact you via phone
or email. The streamline interim reexamination process allows self-certification of income changes over
the phone or through email, if you do not have the documents available.
2. Inspections: Initial and Complaint. End Date: December 31,2020
 Description: Allows HACLA to rely on landlord's self-certification that the unit complies with Housing
Quality Standards (HQS).
 Impact: For all assisted units where a HAP contract was executed using HQS Self-Certification, the
Housing Authority must conduct an HQS inspection as soon as reasonably possible but no later than the
1-year anniversary of the date of the owner’s self-certification.
3. Inspections: Annual/Biennial
 Description: Allows HACLA to delay all annual/biennial inspections.
 Impact: All delayed inspections must be completed as soon as reasonably possible but no later than
one year after the date the annual/biennial inspection would have been required absent the HUD
waiver. For example, if your annual/biennial inspection was due April 2020 and it was delayed due
to COVID-19, the inspection must be completed no later than April 2021.
4. Voucher Term. End Date: December 31,2020
 Description: Allows HACLA to provide voucher extensions outside of Section 8 Administrative Plan policies.
 Impact: The voucher term for applicant/participant families will expire at the end of 270 cumulative
calendar days. HACLA may provide a single 90-day extension after the end of 270 cumulative calendar days.

HACLA OPERATIONS DURING COVID-19 (Continued)
5. Voucher Issuance Session. End Date: December 31,2020

Description: Allows HACLA to conduct voucher issuance sessions by webcast, video call, or expanded Request for Tenant Approval (RFTA) packets.

Impact: Families must watch a video to receive a voucher.
6. Income Exclusion
 Description: The CARES stimulus payments received by applicant/participant families are excluded from your income calculations.
 Impact: The CARES stimulus payments will not be counted as income for your eligibility determination of housing assistance or annual reexamination.
7. Absence from Unit. End Date: December 31, 2020
 Description: The participant family can be absent from assisted unit for more than 180 consecutive days due to extenuating circumstances (hospitalization, extended stays at nursing homes,
caring for family members).
 Impact: The Housing Authority will not make HAP payments beyond December 31, 2020 and
the HAP contract will terminate on that date if the family is still absent from unit.
 You must inform your Advisor if you will be absent from the unit.

The following information relates to recent emergency orders taken by
local, state, and Federal officials in response to the COVID-19
1. Eviction Moratorium
2. Rent Increase Moratorium

These are not HUD waivers. This information is provided for your reference only. If you have any
questions, please seek legal counsel.
1. Eviction Moratorium
 City of Los Angeles. On March 23rd the Los Angeles Mayor Eric Garcetti issued a temporary
moratorium on evictions for non-payment of rent for tenants who are unable to pay rent due to
circumstances related to the COVID-19 pandemic. A participant family cannot be evicted for
non-payment of their tenant portion of the rent.
Impact: Any tenant portion of the rent missed during the eviction moratorium will accumulate and
still be due.
For additional information, please go to: https://hcidla2.lacity.org/covid-19/renter-protections
 Centers for Disease Control (CDC). On September 4, 2020, the (CDC) issued a Notice and Order to prevent the further spread of COVID-19, the Order is a temporary halt in residential
evictions. The Order applies to all tenants in the country who are subject to eviction for nonpayment of rent and who submit a Declaration available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
-ncov/downloads/declaration-form.pdf. The Order is in effect from September 4, 2020 through
December 31, 2020. Under the Order, tenants cannot be evicted for nonpayment of rent, provided the tenant signs the Declaration. The Order does not relieve the tenants’ obligation to pay
rent and the tenants must continue to comply with terms under the lease.
For additional information, please go to: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
downloads/eviction-moratoria-order-faqs.pdf
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Local, State, and Federal emergency orders (Continued)
2. Rent Increase Moratorium
 Description: A Los Angeles City Ordinance temporarily prohibits all rent increases for
rental units subject to the Rent Stabilization Ordinance (RSO). On March 30 th, the Mayor
halted rent increases on occupied rental units that are subject to the City’s Rent Stabilization Ordinance (RSO)
 End Date: The City Ordinance will remain in effect for one year following the expiration
of the COVID-19 emergency. After this date the Landlord can submit a rent increase request. Rent increases are not retroactive and do not accumulate during the one year period.
 Impact: The Housing Authority will not approve rent increases for assisted units subject to
RSO, unless HCIDLA approves an exception.
 For additional information, please go to: https://hcidla2.lacity.org/covid-19/renterprotections

REMOTE VIDEO INSPECTIONS
In an effort to prevent the spread of COVID-19 and reduce the potential risk of exposure to
landlords, applicant/participant families and HACLA staff, a Remote Video Inspection (RVI) will
be conducted. An RVI is an alternative to an on-site regular Housing Quality Standards (HQS)
inspection and is performed remotely with the Housing Authority Inspector directing the inspection from the office with the tenant serving as the Proxy inspector. The Proxy inspector must be
18 years old or with an adult to perform the RVI. The Housing Authority is able to visually inspect the unit using technology such as video streaming.
A smart phone with camera and 4G wireless connectivity is required. 3G may not provide the
speed and clarity required to complete the inspection. GoToMeeting, Zoom and WhatsApp are
available platforms for use to conduct the RVI. The selected platform must be downloaded prior to the scheduled inspection time. For additional information, visit our website at http://
hacla.org/rvi
If your assisted unit is scheduled for RVI, you will receive an inspection notice with additional information.

CUSTOMER CONTACT CENTER
To improve the quality of service received by the Housing Authority, on April 25, 2019, the
Board of Commissioners approved the replacement and expansion of the telephone and contact center system to manage the high volume of calls received the Housing Authority. This included the implementation of a centralized Customer Contact Center (CCC). The CCC will have
a single telephone number that will be published for use by all applicant and participant families and the general public.
The role of the CCC will be to provide general assistance and explain Section 8 program requirements and policies.
The first phase of the CCC will be implemented mid-October by calling all participant families
to remind you about your upcoming annual reexamination.
Join HACLA on Twitter @hacla1938. www.twitter.com/hacla1938

ONLINE REEXAMINATIONS
To ensure that Section 8 is using technology platforms to improve customer service and better
assist participant families as required by HACLA’s Vision Plan Strategy No. 5, the Section 8 Program implemented a free online service system call MyHousing. The Housing Authority will conduct Annual Reexaminations online using the MyHousing website available at http://
hacla.myhousing.com/Account/Login.
MyHousing will allow you to complete your annual reexamination 24 hours a day, seven days
a week, from any smartphone, mobile device, or computer with Internet access. You will need to
register on MyHousing to complete your annual reexamination. Only the head of household
needs to register to MyHousing.
You can also watch a video posted online at https://vimeo.com/438655964 with instructions on
how to register.
You will receive an annual reexamination notice from the Housing Authority with additional information, including due dates, when it is time for you to start your online reexamination.
Before you begin your MyHousing registration process, please make sure that you have:
 A valid email address. You must have a valid e-mail address to complete your annual reexamination using MyHousing. To create an email account, go to gmail.com or yahoo.com or
get help at your local library. HACLA does not endorse these email services. You can access
these sites through any smartphone, mobile device or computer with Internet access. If you do
not have Internet access, you may complete your MyHousing registration at locations
throughout the City, such as your local public library, that offer free use of their computers.
 The name of the head of household, his/her date of birth, and his/her HACLA Client ID.

STAY INFORMED
S8 strongly encourages you to be informed about any updates on policies and procedures that
may impact your S8 assistance. Provide your e-mail address to your Advisor. This will give you
a faster way to be informed about any HACLA news. Your e-mail address will be maintained as
confidential information, it will be used for S8 communications only and it will not be disclosed
to third parties.

SECTION 8 ADVISORY COMMITTEE
The Section 8 Advisory Committee is an opportunity for participant families in the Section 8
program to provide the Housing Authority with input on Section 8 policies, procedures, and
practices, as well as to learn about changes and challenges to the Section 8 program. The meetings take place on a quarterly basis. If you would like to participate in the upcoming meetings,
please email S8Advisory@hacla.org. You will receive further information regarding meeting
dates, times, and locations. The schedule will be posted online.
You participation is voluntary and will not affect your Section 8 program participation
Tenant Newsletter is available online: http://www.hacla.org/s8formspolicies

HACLA-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՎԴԻՏ 19-Ի ԺԱՄԱՆԱԿ
Ուժի մեջ մտնելով 2020թ. Մարտի 12-ից, մեր հաճախորդներին և աշխատակազմին
պաշտպանելու
համար
HACLA-ի
գրասենյակները
փակ
են
այցելությունների/ընդունելությունների համար մինչև հետագա ծանուցումը: Մենք
բոլոր գործերն իրականացնելու ենք էլեկտրոնային փոստով, հեռախոսով կամ
փոստով, ներառյալ տարեկան ստուգումները: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է փաստաթղթեր
ներկայացնել, դրանք էլեկտրոնային փոստով կամ փոստով ուղարկեք:
Փաստաթղթերի համար հատկացված արկղերը հասանելի են նաև բոլոր
գրասենյակներում:
Ի պատասխան COVID-19 Արտակարգ իրավիճակի, HACLA-ն ճշգրտեց ծրագրի
գործողությունները, որոնք հաստատվել են HUD-ի կողմից, անհրաժեշտության
դեպքում` ծրագրի գործողությունները շարունակելու համար` կանխելով COVID-19-ի
տարածումը և մեղմացնելով HACLA-ի աշխատակիցների, դիմող/մասնակից
ընտանիքների և տանտերերի համար առաջացող ռիսկերը:
HACLA-ն ընդունել է ծրագրի գործողությունների հետևյալ ժամանակավոր
պարզեցումները, որոնք կարող են ձեզ վրա ազդել.
1. Եկամտի վավերացում/ստուգում
2. Բնակարանների ստուգումներ. Նախնական և բողոքարկված
3.Բնակարանների ստուգումներ. Տարեկան/երկամյա
4. Կտրոնի ( վաուչերի) ժամկետ
5. Կտրոնի ( վաուչերի) տրամադրման նիստ
6. Եկամտի բացառություններ
7. Բնակարանից բացակայություն

1. Եկամտի ստուգում
• Նկարագրություն. Թույլ է տալիս HACLA-ին օգտագործել վարձակալների
ինքնավավերացումը ինչպես տարեկան, այնպես էլ միջանկյալ ստուգումների համար:
• Ավարտման ամսաթիվ ՝ 31 դեկտեմբերի, 2020թ.
• Ազդեցություն. Եթե դուք ի վիճակի չեք տրամադրել ձեր եկամտի գրավոր երրորդ
կողմի վավերացումը, մենք ձեզնից գրավոր հավաստագիր ենք ընդունելու:
Խորհրդատուները կկատարեն պարզեցված միջանկյալ ստուգումներ ՝ ստուգելու
համար միայն ձեր հաղորդած եկամտի փոփոխությունները ՝ եկամտի կորստի կամ
նվազման պատճառով վարձակալողի վարձավճարի մասը ճշգրտելու համար: Եթե
բացակայում է փաստաթուղթ կամ պահանջվում է պարզաբանում, S8-ի
խորհրդատուները ձեզ հետ կկապվեն հեռախոսով կամ էլ փոստով:
Պարզեցված միջանկյալ ստուգման գործընթացը թույլ է տալիս եկամտի
փոփոխությունների ինքնավավերացում հեռախոսով կամ էլեկտրոնային փոստով,
եթե հասանելի փաստաթղթեր չունեք:

2. Բնակարանների ստուգումներ. Նախնական և բողոքարկված
• Նկարագրություն. Թույլ է տալիս HACLA-ին ապավինել տանտիրոջ
ինքնավստահագրմանը, որ բնակարանը համապատասխանում է բնակարանային

որակի ստանդարտներին/չափորոշիչներին (HQS):
• Ավարտման ամսաթիվ ՝ 31 դեկտեմբերի, 2020թ.
• Ազդեցություն. Բոլոր օժանդակվող բնակարանների համար, որտեղ HAP-ի
պայմանագիրն իրականացվել է տանտիրոջ HQS-ի ինքնավստահագրման միջոցով,
բնակարանային մարմինը պետք է HQS-ի ստուգում անցկացնի հնարավորինս շուտ,
բայց ոչ ուշ, քան սեփականատիրոջ ինքնավավերացման ամսաթվի 1-ամյակը:

3. Բնակարանների ստուգումներ. Տարեկան /երկամյա
• Նկարագրություն. Թույլ է տալիս HACLA-ին հետաձգել տարեկան/երկամյա բոլոր
ստուգումները:
• Ազդեցություն. Բոլոր հետաձգված ստուգումները պետք է ավարտվեն հնարավորինս
շուտ, բայց ոչ ուշ, քան մեկ տարի անց տարեկան/երկամյա ստուգումը կպահանջեր,
եթե չլիներ HUD-ի հրաժարումը: Օրինակ, եթե ձեր տարեկան/երկամյա ստուգումը
պետք է տեղի ունենար 2020թ. Ապրիլին, և այն հետաձգվել է COVID-19-ի պատճառով,
ստուգումը պետք է կատարվի ոչ ուշ, քան 2021 թվականի Ապրիլը:

4. Կտրոնի ( վաուչերի) ժամկետ
• Նկարագրություն. Թույլ է տալիս HACLA-ին տրամադրել կտրոնների երկարաձգում
Բաժին 8-ի Վարչական ծրագրի քաղաքականությունից դուրս:
• Ավարտման ամսաթիվ ՝ 31 դեկտեմբերի, 2020թ.
• Ազդեցություն. Դիմորդ/մասնակից ընտանիքների վաուչերների ժամկետը լրանում է
270 կուտակային օրացուցայի օրվա ավարտին: HACLA-ն կարող է տրամադրել եւս
մեկ 90-օրյա երկարացում 270 կուտակային օրացուցային օրվա ավարտից հետո:

5. Կտրոնի ( վաուչերի) տրամադրման նիստ
• Նկարագրություն. Թույլ է տալիս HACLA-ին վաուչերների թողարկման նիստեր
անցկացնել ինտերնետային հեռարձակմամբ, տեսազանգով կամ վարձակալի
հաստատման (RFTA) փաթեթների ընդլայնված հարցմամբ:
• Ավարտման ամսաթիվ ՝ 31 դեկտեմբերի, 2020թ.
• Ազդեցություն. Ընտանիքներն կտրոն (վաուչեր) ստանալու համար պետք է
տեսանյութ դիտեն:

6. Եկամտի բացառություններ
• Նկարագրություն. Դիմումատու/մասնակից ընտանիքների կողմից ստացված
CARES խթանիչ վճարները բացառվում են ձեր եկամտի հաշվարկներից:
• Ազդեցություն. CARES-ի խթանիչ վճարները չեն հաշվարկվի որպես եկամուտ ձեր
բնակարանային օգնության իրավասության որոշման կամ տարեկան վերանայման
համար:

7. Բնակարանից բացակայություն
• Նկարագրություն. Մասնակից ընտանիքը մեղմացնող հանգամանքների պատճառով
կարող է բացակայել օժանդակված բնակարանից ավելի քան 180 օր անընդմեջ
(հոսպիտալացում, ծերանոցներում երկար մնալ, ընտանիքի անդամների խնամք):

• Ավարտման ամսաթիվ ՝ 31 դեկտեմբերի, 2020 թ.
• Ազդեցություն. Բնակարանային մարմինը HAP վճարումներ չի կատարի 2020
թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո, և HAP պայմանագիրը կդադարեցվի այդ
ամսաթվին, եթե ընտանիքը դեռ բացակայում է բնակարանից:
• Եթե դուք բացակայելու եք բնակարանից, դուք պետք է տեղեկացնեք ձեր
խորհրդատուին:
Հետևյալ տեղեկատվությունը վերաբերում է վերջին արտակարգ հրահանգներին,
որոնք ընդունվել են տեղական, նահանգային և դաշնային պաշտոնյաների կողմից՝ ի
պատասխան COVID-19 համաճարակի:
1. Վտարման մորատորիում
2. Վարձի բարձրացման մորատորիում

Սրանք HUD-ի թույլտվություննէր չեն: Այս տեղեկատվությունը
տրամադրվում է միայն ձեր տեղեկացվածության համար: Հարցերի
դեպքում խնդրում ենք դիմել իրավաբանական խորհրդատուների:
1. Վտարման մորատորիում
• Լոս Անջելեսի քաղաք: Մարտի 23-ին Լոս Անջելեսի Քաղաքապետ Էրիկ Գարսետտին
ժամանակավոր մորատորիում հայտարարեց վարձավճարը չվճարելու վտարումների
մասին, որոնք ի վիճակի չեն վարձը վճարել COVID-19 համաճարակի հետ կապված
հանգամանքների պատճառով: Մասնակից ընտանիքը չի կարող վտարվել
վարձավճարի իր մասը չվճարելու համար:
Ազդեցություն. Վտարման մորատորիումի ընթացքում բաց թողնված վարձավճարի
ցանկացած մաս կկուտակվի և դեռ կգանձվի:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել հետևյալ կայք ՝
https://hcidla2.lacity.org/covid-19/renter-protections
• Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոն (CDC):
2020թ. Սեպտեմբերի 4-ին, CDC-ն ծանուցում և հրաման է արձակել COVID-19-ի
հետագա տարածումը կանխելու համար, և այդ հրամանը ժամանակավոր
դադարեցնում է բնակավայրից վտարումները: Պատվերը տարածվում է երկրի բոլոր
վարձակալների վրա, որոնք ենթակա են վտարման վարձավճարը չվճարելու համար և
ովքեր Հայտարարություն են ներկայացնում https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloads/declaration-form.pdf- ում: Պատվերն ուժի մեջ է 2020 թ. Սեպտեմբերի
4-ից մինչև 2020 թ. Դեկտեմբերի 31-ը: Ըստ կարգադրության, վարձակալները չեն
կարող վտարվել վարձավճարը չվճարելու համար, պայմանով, որ վարձակալը
ստորագրի Հռչակագիրը: Հրամանը չի ազատում վարձակալների վարձավճարը
վճարելու պարտավորությունից, և վարձակալները պետք է շարունակեն պահպանել
վարձակալության պայմանները:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք ՝ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloads/eviction-moratoria-order-faqs.pdf

2. Վարձի բարձրացման մորատորիում
• Նկարագրություն. Լոս Անջելեսի քաղաքային որոշումը ժամանակավորապես

արգելում
է
վարձավճարների
բոլոր
բարձրացումները
վարձակալության
կայունացման որոշման (RSO) ենթակա վարձակալած բնակարանների համար:
Մարտի 30-ին Քաղաքապետը դադարեցրել է վարձավճարների ավելացումը
զբաղեցրած վարձակալության միավորների վրա, որոնք ենթակա են Քաղաքային
վարձավճարների կայունացման կարգին (RSO):
• Ավարտի ամսաթիվ. Քաղաքային որոշումը ուժի մեջ կմնա COVID-19 արտակարգ
իրավիճակի ժամկետի ավարտից հետո մեկ տարի: Այս ամսաթվից հետո վարձատուն
կարող է ներկայացնել վարձավճարի բարձրացման հայց: Վարձավճարների
բարձրացումը հետադարձ ուժ չունի և չի կուտակվում մեկ տարվա ընթացքում:
• Ազդեցություն. Բնակարանային մարմինը չի հաստատի RSOի ենթակա
օժանդակված բնակարանների վարձավճարների բարձրացումը, քանի դեռ HCIDLA-ն
չի հաստատել բացառությունը:
• Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք ՝ https://hcidla2.lacity.org/covid19/renter-protections

ՀԵՌԱՀԱՐ ՎԻԴԵՈ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆՆԵՐ
Ձգտելով կանխել COVID-19-ի տարածումը և նվազեցնել տանտերերի,
դիմող/մասնակից ընտանիքների և HACLA-ի աշխատակիցների վարակման
հավանականությունը, կկատարվի հեռահար վիդեո տեսչական ստուգում (RVI): RVIն այլընտրանք է տեղում բնակարանային որակի ստանդարտների (HQS) կանոնավոր
ստուգմանը և իրականացվում է հեռակա կարգով `բնակարանային մարմնի տեսուչի
կողմից գրասենյակից ստուգումը ղեկավարելով վարձակալի միջոցով որպես
վստահված անձ/տեսուչ: Վստահված անձը պետք է լինի 18 տարեկան կամ
չափահասի հետ` RVI-ն իրականացնելու համար: Բնակարանային գործակալությունը
ի վիճակի է տեսողականորեն զննել բնակարանը` օգտագործելով այնպիսի
տեխնոլոգիա, ինչպիսին է տեսանյութերի հոսքը:
Պահանջվում է խելացի հեռախոս` խցիկով և 4G անլար կապով: 3G-ը չի կարող
ապահովել ստուգումն ավարտելու համար անհրաժեշտ արագությունն ու
հստակությունը: GoToMeeting- ը, Zoom- ը և WhatsApp- ը հասանելի հարթակներ են
`RVI- ն անցկացնելու համար: Ընտրված պլատֆորմը պետք է ներբեռնվի նախքան
նախատեսված ստուգման ժամանակը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք
մեր կայք ՝ http://hacla.org/rvi
Եթե ձեր օժանդակվող բնակարանը պլանավորված է RVI- ի համար, դուք կստանաք
ստուգման ծանուցագիր `հավելյալ տեղեկատվությամբ:

ԱՌՑԱՆՑ/ՕՆԼԱՅՆ ՎԵՐՔՆՆՈՒՄՆԵՐ
Ըստ HACLA-ի տեսլական պլանի թիվ 5 ռազմավարության, Բաժին 8-ի ծրագիրը
ներդրեց անվճար առցանց ծառայության համակարգ MyHousing կոչմամբ:
Բնակարանային մարմինը կանցկացնի ամենամյա ստուգումներ առցանց՝
օգտագործելով MyHousing կայքը: Բաժին 8-ի տեխնոլոգիական պլատֆորմների
օգտագործումը հաճախորդների սպասարկումը բարելավելու և մասնակից
ընտանիքներին
ավելի
լավ
օգնելու
համար
է:
Այն
հասանելի
է
http://hacla.myhousing.com/Account/Login կայքում:
MyHousing-ը թույլ կտա ձեզ ավարտել ձեր տարեկան վերանայումը ցանկացած
սմարթֆոնից, շարժական սարքից կամ ինտերնետից օգտվող համակարգչից շաբաթը
յոթ օր: Դուք պետք է գրանցվեք MyHousing-ում `ձեր տարեկան վերանայումն
ավարտելու համար: Միայն տան ղեկավարը պետք է գրանցվի MyHousing-ում:
Կարող եք նաև դիտել https://vimeo.com/438655964 ինտերնետային կայքում
տեղադրված տեսանյութը իմանալու թե ինչպես գրանցվել:
Դուք Բնակարանային մարմնից կստանաք տարեկան վերանայման ծանուցում`
լրացուցիչ տեղեկատվությամբ` ներառյալ ժամկետների ստացումը, երբ է ժամանակը,
որ սկսեք ձեր առցանց ստուգումը:
Նախքան MyHousing-ի գրանցման գործընթացը սկսելը, համոզվեք, որ ունեք ՝
• Ակտիվ/վավեր էլեկտրոնային փոստի հասցե: MyHousing-ի միջոցով ձեր տարեկան
ստուգումն ավարտելու համար պետք է ունենաք ակտիվ/վավեր էլեկտրոնային փոստի
հասցե: Էլեկտրոնային փոստի հաշիվ ստեղծելու համար այցելեք gmail.com կամ
yahoo.com կայք կամ օգնություն ստացեք ձեր տեղական գրադարանում: HACLA-ն չի
երաշխավորում/հաստատում այս էլեկտրոնային փոստի ծառայությունները: Այս
կայքերը կարող եք մուտք գործել ցանկացած սմարթֆոնի, շարժական սարքի կամ
համակարգչով` ինտերնետ հասանելիությամբ: Եթե Ինտերնետի հասանելիություն
չունեք, կարող եք ավարտել ձեր MyHousing-ի գրանցումը քաղաքի տարածքում,
օրինակ `ձեր տեղական հանրային գրադարանում, որոնք առաջարկում են անվճար
օգտագործել իրենց համակարգիչները:
• Տան ղեկավարի անունը, նրա ծննդյան ամսաթիվը և նրա HACLA հաճախորդի ID- ն:

Հաճախորդների հետ կապի կենտրոն
Բնակարանային մարմնի կողմից ստացված ծառայության որակը բարելավելու
համար, 2019թ. Ապրիլի 25-ին, հանձնակատարների խորհուրդը հաստատեց
հեռախոսային և կոնտակտային կենտրոնի համակարգի փոխարինումը և
ընդլայնումը` բնակարանային մարմնին ստացված զանգերի մեծ ծավալի
կառավարման համար: Սա ներառում էր հաճախորդների հետ կապի կենտրոնացված

կենտրոնի (CCC) իրականացում: CCC- ն կունենա մեկ հեռախոսահամար, որը
կհրապարակվի բոլոր դիմորդների և մասնակից ընտանիքների և հասարակության
լայն շերտերի օգտագործման համար:
CCC- ի դերը լինելու է ընդհանուր օգնություն ցուցաբերելը և բացատրել Բաժին 8-ի
ծրագրի պահանջները և քաղաքականությունը:
CCC- ի առաջին փուլը կիրականացվի հոկտեմբերի կեսերին `զանգահարելով
մասնակից բոլոր ընտանիքներին` ձեզ հիշեցնելու ձեր առաջիկա տարեկան
վերանայման մասին:

ԵՂԵՔ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ
S8-ը խստորեն խրախուսում է ձեզ տեղեկացված լինել օրենքների և ընթացակարգերի
վերաբերյալ ցանկացած թարմացման, որոնք կարող են ազդել ձեր S8 օգնության վրա:
Տվեք ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն ձեր խորհրդատուին: Սա ձեզ կտա ավելի
արագ միջոց` տեղեկանալու HACLA-ի ցանկացած նորության մասին: Ձեր
էլեկտրոնային փոստի հասցեն կպահպանվի որպես գաղտնի տեղեկատվություն, այն
կօգտագործվի միայն S8 հաղորդակցման համար և չի բացահայտվի երրորդ կողմերի
համար:
Վարձակալի
տեղեկագիրը
http://www.hacla.org/s8formspolicies

հասանելի

է

առցանց

՝

Միացեք HACLA-ին Twitter @ hacla1938. ում: www.twitter.com/hacla1938

ԲԱԺԻՆ 8 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Բաժին 8-ի Խորհրդատվական կոﬕտեն ծրագրի մասնակից ընտանիքների համար
հնարավորություն է Բնակարանային մարﬓին տեղեկություններ տրամադրել Բաժնի
8-ի կանոնադրությունների, ընթացակարգերի և պրակտիկայի վերաբերյալ, ինչպես
նաև ծանոթանալ Բաժին 8 ծրագրի փոփոխություններին և մարտահրավերներին:
Հանդիպուﬓերը տեղի են ունենում եռամսյակային հիմունքներով: Եթե ցանկանում
եք մասնակցել առաջիկա հանդիպուﬓերին, խնդրում ենք կապվել էլեկտրոնային
Փոստով S8Advisory@hacla.org: Դուք լրացուցիչ տեղեկություններ կստանաք
հանդիպման ամսաթվերի, ժաﬔրի և վայրերի վերաբերյալ: Ժամանակացույցը
կտեղադրվի առցանց:

Ձեր մասնակցությունը կամավոր է և չի ազդի ձեր Բաժին
8 ծրագրի մասնակցության վրա

