
Մնացեք Տեղեկացված 

Sոդված 8- ը խրախուսում է 
ձեզ տեղեկացված լինել 
քաղաքականության և 
ընթացակարգերի ցանկացած 
թարմացման մասին, որոնք 
կարող են ազդել ձեր Sոդված 
8ի օգնության վրա: 
Տրամադրեք ձեր էլ. Փոստի 
հասցեն ձեր խորհրդատուին:  

Սա ձեզ ավելի արագ 
հնարավորություն կտա 
տեղեկանալ HACLA- ի 
ցանկացած նորության 
մասին: Ձեր էլ. Փոստի 
հասցեն կպահպանվի որպես 
գաղտնի տեղեկատվություն, 
այն կօգտագործվի միայն 
Sոդված 8 
հաղորդակցությունների 
համար և այն չի բացահայտվի 
երրորդ անձանց: 

Տարեկան վերաքննություն 

Ընտանիքի եկամուտների և 
կազմի բոլոր վերանայումները 
կատարվում են փոստով կամ 
առցանց: 

Այս պահին Հոդված 8-ը չի 
իրականացնում անձամբ 
տարեկան վերանայման 
նշանակումներ: 
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Tenant Newsletter is available online: http://www.hacla.org/s8formspolicies  

HACLA-Ի ԲԱՑԱՌՈԻԹՅՈՒՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏԸ 

ԼՐԱՆՈՒՄ Է 2021Թ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-ԻՆ 
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-19ի տարածումը և 
մեղմացնելով HACLA-ի աշխատակիցների, դիմող/մասնակից 
ընտանիքների և տանտերերի համար առաջացող ռիսկերը:  
Սկսած 2022թ․ Հունվարի 1-ին HACLA-ն կվերադառնա մինչև COVID-
19  ծրագրի գործողություններին հետևյալ ոլորտներում՝  

1)  Բնակարանների ստուգումներ. Նախնական և բողոքարկված  

2022թ․ Հունվարի 1-ից Բնակարանային վարչությունն այլևս չի 
ընդունի տանտիրոջ ինքնահաստատումը, որ բնակարանը 
համապատասխանում է Բնակարանային որակի ստանդարտներին 
(HQS): 
Բնակարանները որոնց համար HACLA-ն ընդունել է տանտիրոջ 
ինքնահաստատումը, HACLA-ն պետք է անցկացնի HQS ստուգում 
որքան հնարավոր է շուտ, բայց ոչ ուշ, քան 2022թ․ Հունիսի 30-ը: 

2) Բնակարանների ստուգումներ.  Տարեկան կամ Երկամյա 

HACLA-ն պետք է վերսկսի երկամյա ստուգումները մինչև 2021 
թվականի Դեկտեմբերի 31-ը: HACLA-ն պետք է իրականացնի բոլոր 
հետաձգված երկամյա ստուգումները 2020 թվականի Օրացուցային 
տարվանից (CY) որքան հնարավոր է շուտ, բայց ոչ ուշ, քան 2022թ. 
Որքան ողջամտորեն հնարավոր է, բայց ոչ ուշ, քան 2022 թվականի 
Դեկտեմբերի 31-ը։ 

3) Վաուչերի ժամկետը 
2022թ. Հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում վաուչերի սկզբնական 
ժամկետի և երկարաձումները համապատասխան Վարչական 
Ծրագրի Հոդված 8-րդ ի քաղաքականության օրենցգրքի: 
Հիշեցնենք, որ նախնական վաուչերը կարող է երկարաձգվել մինչև 
180 օրացուցային օր: Ծրագիրը հասանելի դարձնելու համար 
ընտանիքի անդամին, որը հաշմանդամություն ունեցող անձ է, 
վաուչերը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի, քան 240 
օրացուցային օրը: 

4) Եկամտի Ստուգում 
2022թ․ Հունվարի 1-ից դուք պետք է տրամադրեք բնօրինակ 
փաստաթղթեր՝ ձեր եկամտի մասին տեղեկությունները ստուգելու 
համար: Սրանք թվարկված են ձեր տարեկան վերաքննության  
փաթեթի հրահանգների մաս: Եկամուտների ինքնահաստատումը 
կօգտագործվի որպես վերջին միջոց: Շարունակվում է 2րդ էջում 
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Սկսած Հունվարի 1, 2022 Լոս Անջելոս Քաղաքի Բնակարանային Կազմակերպությունը (HACLA) 

փոխելու է Վաուչերի Վճարման Ստանդարտները (VPS): VPS օգտագործվում է հաշվարկելու ձեր 

վարձի մասը: 

Ինչպե՞ս է Վաուչերի Վճարման Ստանդարտները ազդում ձեր ընտանիքի մասնաբաժինը վարձի 

Եթե ընդհանուր վարձը (վարձ գումարած կոմունալ ծախսեր) բնակարանի ավելի է VPS-ից, ձեր 

վճարման մասը կարող է ավելանալ: 

 

Ե՞րբ է նոր Վաուչերի Վճարման Ստանդարտները ուժի մեջ մտնելու 

• Եթե ձեր Վաուչերի Ննջասենյակի Չափսը փոխվի, նոր Վաուչերի Վճարման Ստանդարտները 

կօգտագործվի ձեր հաջորդ տարեկան վերաքննության պահին, սկսած վերաքննություններից 

Հունվարի 1,  2022 կամ ավելի ուշ:  Ձեզ ձեր Վաուչերի Վճարման Ստանդարտնի նվազումը 

կիմացնեն հաջորդ տարեդան վերաքննության պահին: 

 

• Եթե ձեր Վաուչերի Ննջասենյակի Չափսում փոփոխություն չի եղել եւ մնալու եք ներկա 

բնակարանում, Վաուչերի Վճարման Ստանդարտները ձեր վարձին չի ազդի մինչեւ ձեր երկրոդ 

տարեկան վերաքննությունը սկսած 2023-ից: 

 Եթե վաուչեր եք օգտագործում տեղափոխվելու համար Հունվարի 1, 2022 կամ ավելի ուշ, նոր 

 Վաուչերի Վճարման Ստանդարտները ուժի մեջ կլինի ձեր նոր բնակարանի վարձի 

 հաշվարկներում: 

ՎԱՈՒՉԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ  

Անկախ բնակարանի վայրից, կամ ողջամիտ հարմարուցունից վարձը չի կարող լինել վայրի 

համապատասխան բնակարաներից ավելի բարցր, այս վորոշում է բնակարանային 

իշխանությունը:  

Վաուչերի Ննջասենյակի SRO 0 1 2 3 4 5 6 

Վճարման Ստանդարդ 1,141 1,522 1,764 2,248 2,962 3,226 3,709 4,193 

Նոր Վաուչերի Վճարման Ստանդարտներ (VPS)  

HACLA-ի Բացառությունների շարունկոթյան 

5)  Բացակայություն Բնակարանից 

2022թ. Հունվարի 1-ից հետո, եթե մասնակից ընտանիքը որևէ պատճառով 180 անընդմեջ բացակայել է 
բնակարանից, ապա Բնակարանային Վարչությունը վճարումներ չի կատարի 2021թ․ Դեկտեմբերի 
31ից հետո, և HAP-ի պայմանագիրը կավառտվի այդ օրը:  

եթե ընտանիքը դեռևս բացակայում է բնակարանից. 
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ԵԿԱՄՈՒՏԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ՝ ՀՈԴՎԱԾ 8-Ի ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՕՌՑԱՆՑ ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Ապահովելու համար, որ հոդված 8-ն օգտագործում է տեխնոլոգիական հարթակներ՝ հաճախորդների 
սպասարկումը բարելավելու և մասնակից ընտանիքներին ավելի լավ օգնելու համար, ինչպես պահանջվում է 
HACLA-ի Տեսական Ծրագրի ռազմավարության թիվ 5-ով, Հոդված 8 ծրագիրը ներդրեց անվճար առցանց 
ծառայության համակարգ, որը կոչվում է MyHousing: Բնակարանային Վարչությունը կանցկացնի տարեկան 
վերաքննումներ առցանց՝ օգտագործելով MyHousing կայքէջը, որը հասանելի է http://hacla.myhousing.com/
Account/Login հասցեով: 

MyHousing-ը թույլ կտա ձեզ ավարտել ձեր տարեկան վերաքննությունը օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր, 
ցանկացած սմարթֆոնից, բջջային սարքից կամ ինտերնետ հասանելիությամբ համակարգչից: Դուք պետք է 
գրանցվեք MyHousing-ում՝ ձեր տարեկան վերաքննությունն ավարտելու համար: Միայն ընտանիքի գլխավորը 
պետք է գրանցվի MyHousing-ում: 

Կարող եք նաև դիտել առցանց տեսանյութ, որը տեղադրված է https://vimeo.com/438655964 կայքում՝ 
գրանցվելու հրահանգներով: ԴՈՒՔ ԿՍՏԱՆԱՔ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԵՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ 
ՀԱՐՑԻՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԵՐԲ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԳԱ, ՈՐ ՍԿՍԵՔ ՁԵՐ 
ՕՆԼԱՅՆ ՎԵՐԱՓՈՐՁՆՈՒԹՅԱՆԸ: 

Նախքան MyHousing գրանցման գործընթացը սկսելը, խնդրում ենք հետեւել  նշված կետերը. 

• Վավեր էլփոստի հասցե: Դուք պետք է ունենաք վավեր էլփոստի հասցե MyHousing-ի միջոցով ձեր տարեկան 
վերաքննումը ավարտելու համար: 

 Էլփոստի հաշիվ ստեղծելու համար այցելեք gmail.com կամ yahoo.com կամ օգնություն ստացեք ձեր 
 տեղական գրադարանից: HACLA-ն չի հաստատում էլփոստի այս ծառայությունները: Դուք կարող եք մուտք 
 գործել այս կայքեր ցանկացած սմարթֆոնի, բջջային սարքի կամ ինտերնետ հասանելիությամբ 
 համակարգչի միջոցով: 

 Եթե դուք չունեք ինտերնետ հասանելիություն, կարող եք լրացնել ձեր MyHousing գրանցումը քաղաքի 
 տարբեր վայրերում, ինչպիսիք են ձեր տեղական հանրային գրադարանը, որն առաջարկում է անվճար 
 օգտվել իրենց համակարգիչներից: 

• Ընտանիքի ղեկավարի անունը, նրա ծննդյան ամսաթիվը և HACLA հաճախորդի ID-ն: 

«Եկամտի աղբյուրի» (SOI) օրենքները պաշտպանում են վարձակալների իրավունքները՝ օգտվելու պետական 
օգնությունից կամ այլ աղբյուրներից, որոնք կարող են դիտվել որպես ոչ ավանդական, վարձավճար վճարել: 
Բնակարան տրամադրողները չեն կարող օրինական կերպով մերժել վարձակալության դիմողներին, քանի որ 
նրանք ստանում են կամ կստանան օգնություն իրենց վարձակալության վճարման հարցում, երբ նրանք այլ 
կերպ որակավորում են բնակարանի համար: Բնակարան տրամադրողները պետք է ներառեն օրինական 
եկամտի բոլոր աղբյուրները` որոշելու, թե արդյոք վարձակալության դիմորդը կարող է վճարել վարձը: 

Եկամտի օրինական աղբյուրները ներառում են կանոնավոր աշխատավարձերը, սոցիալական 
ապահովությունը, լրացուցիչ ապահովության եկամուտը (SSI), հաշմանդամության եկամուտը, CalWORK-ը, 
երեխայի աջակցությունը, ամուսնու աջակցությունը, պետական օգնությունը, խնայողությունները, 
գործազրկության նպաստները կամ օրինական աշխատանքից ստացված աշխատավարձը: 

Հոդված 8-ը, որպես եկամտի աղբյուր, ներառված է Լոս Անջելեսի քաղաքային եկամտի աղբյուրի 
պաշտպանության մասին օրենքներում: Բնակարան մատակարարողի կողմից անօրինական է մերժել 
վարձակալության դիմողին, քանի որ դիմորդն ունի Բաժին 8-ի վաուչեր: Անօրինական է նաև բնակարանային 
մատակարարի կողմից մերժել ներկայիս վարձակալի խնդրանքը՝ օգտագործելու Բաժին 8-ի վաուչերը՝ 
վարձավճարը վճարելու համար: 

Գույքի սեփականատերերը կարող են ստուգել և մերժել ցանկացած դիմումատուի, ներառյալ նրանց, ովքեր 
ունեն Հոդված 8-ի վաուչեր, նախկին վարքագծի և վարձավճար վճարելու ունակության համար, քանի դեռ 
ստուգումը հավասարապես կիրառվում է բոլոր դիմողների նկատմամբ: 

http://hacla.myhousing.com/Account/Login
http://hacla.myhousing.com/Account/Login
https://vimeo.com/438655964
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ 

Ստեղծվել է վեց տեղեկատվական տեսանյութ՝ կապված Հոդված 8 ծրագրի տարբեր հարցերի և 
գործընթացների հետ՝ դիմորդների, մասնակից ընտանիքների և տանտերերի համար: Այս տեսանյութերը 
նախատեսված են 8-րդ հոդվածի վերաբերյալ հակիրճ և հիմնական ակնարկ տրամադրելու համար. 
 
• Ի՞նչ է 8-րդ Հոդվածը: 
• Վարձակալության բնակարան գտնելը 
• Ինչպես է հաշվարկվում վարձավճարը 
• Ձեր Հոդված 8-ի փաստաթղթերը ներկայացնելը 
• Էլփոստի հասցեի ստեղծել 
• Ինչպես կապ հաստատել HACLA-ի հետ 
 
Այս տեսանյութերը կարող եք դիտել առցանց հետևյալ հասցեով՝ 

 
http://hacla.org/Housing-Programs/Section-8-Housing/Section-8-Videos 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (CCC) 
Բնակարանային վարչությունի կողմից ստացվող ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով 2019թ. 
Ապրիլի 25-ին Հանձնաժողովի խորհուրդը հաստատեց հեռախոսային և կոնտակտային կենտրոնի համակարգի 
փոխարինումը և ընդլայնումը Բնակարանային վարչությունի կողմից ստացվող զանգերի մեծ ծավալը 
կառավարելու համար: Սա ներառում էր Կենտրոնացված Հաճախորդների Կոնտակտային Կենտրոնի (CCC) 
ներդրումը, որը գործարկվեց 2021 թվականի մարտին: CCC-ն ունի մեկ հեռախոսահամար (833) HACLA-4-U կամ 
(833) 422-5248 բոլոր դիմողների և մասնակից ընտանիքների կողմից օգտագործելու համար և լայն 
հանրությանը։ 
 
CCC-ի դերն է տրամադրել ընդհանուր օգնություն և բացատրել Բաժին 8 ծրագրի պահանջներն ու 
քաղաքականությունը: CCC-ի առաջին փուլը ներառում էր զանգահարում մասնակից ընտանիքներին՝ 
հիշեցնելու ձեր գալիք տարեկան վերաքննության մասին: 
 
Հաճախորդների հետ կապի կենտրոնի երկրորդ փուլն իրականացվել է հաճախորդների գոհունակությունը 
բարելավելու համար նոր հնարավորություններ թողարկելու միջոցով. 
 
• Հետադարձ զանգեր. Զանգահարողները կարող են հետզանգ պահանջել, եթե նրանք չեն ցանկանում, որ 

նրանց հետ կանչեն: 

• Մարկիզ. Զանգահարողները կարող են մուտքագրել իրենց հաճախորդի անձի նույնականացման համարը 
կամ վաճառողի համարը, ինչպես կիրառելի է, իրենց զանգն ավելի լավ ուղղորդելու համար: 

• CCC-ն աջակցում է բազմաթիվ լեզուների: Այդ լեզուները ներառում են իսպաներեն և հայերեն: Ոչ 
անգլախոսները հնարավորություն կունենան ընտրել իսպաներեն, հայերեն կամ այլ լեզուներ՝ CCC 
գործակալի հետ խոսելու համար: 

2020թ. Մարտի 12-ից գործող HACLA-ի գրասենյակները փակ են երթևեկության 
համար մինչև հետագա ծանուցումը՝ պաշտպանելու մեր հաճախորդներին և 

անձնակազմին: Մենք բոլոր գործերը կանցկացնենք էլեկտրոնային փոստով, 
հեռախոսով կամ փոստով, ներառյալ տարեկան վերաքննումները: Եթե Ձեզ 
անհրաժեշտ է փաստաթղթեր ներկայացնել, խնդրում ենք ուղարկել դրանք 

էլեկտրոնային փոստով կամ փոստով: Drop box-ները հասանելի են նաև բոլոր 
գրասենյակներում: 

http://hacla.org/Housing-Programs/Section-8-Housing/Section-8-Videos

