
ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆԸ ԱՌՆՉՎՈՂ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 

Եթե ուզում եք բողոքարկել ձեր տրամաբանական հարմարության մերժումը, կամ եթե հավատում եք, 
որ խտրականության եք ենթարկվել ձեր հաշմանդամության պատճառով, կարող եք գրավոր 
բողոքարկման խնդրանք ներկայացնել: Այս ձևաթղթի օգտագործումը նախընտրելի է, բայց պայման չէ: 
Եթե ուրիշ գրավոր ձև է օգտագործվում, անպայման ընդգրկեք ներքևը խնդրված բոլոր 
տեղեկությունները: Խնդրում ենք գրել հստակ, ձևաթուղթը ստորագրել, և ուղարկել այս հասցեով՝ 

Accessibility (Section 504) Coordinator 
Housing Authority City of Los Angeles (HACLA) – Planning Department 
2600 Wilshire Blvd, 3rd Floor 
Los Angeles, CA 90057 
coordinator@hacla.org 

Անուն (տպատառ)՝ ___________________________________________      Հաճախորդի # ________________ 
Հեռախոսի # _____________________    Է-նամակի հասցե՝ _________________________________________ 
Փողոցի հասցե՝ ______________________________________________________________________________ 
Քաղաք, նահանգ, զիպ ________________________________________________________________________ 

Այս բողոքարկումը ներկայացվում է հետևյալ պատճառով (խնդրվում է նշել մեկը)՝ 

Տրամաբանական հարմարության խնդրանքի մերժում – Խնդրվում է լրացնել ներքևի Ա բաժինը

Հաշմանդամության առնչվող խտրականության դեպք – Խնդրվում է լրացնել ներքևի Բ բաժինը 

Ա բաժին – Տրամաբանական հարմարության խնդրանքի մերժում 
Եթե սկզբնական հարմարության խնդրանք չեք ներկայացրել, դա արեք բանավոր կամ գրավոր, ուղղե-
լով ձեր ծառայողին, նախընտրաբար օգտագործելով HACLA-ի Տրամաբանական հարմարության 
հարցարանը (S504-02), որը առկա է HACLA-ի գրասենյակներում և կայքում՝ www.hacla.org/en/about-
public-housing/public-housing-residents/fair-housing/reasonable-accommodation : 

Եթե ձեր խնդրանքը մերժվել է, խնդրվում է կցել ձեր մերժման նամակի պատճենը, եթե այն առկա է: 
Ի՞նչ էր խնդրված հարմարությունը: ____________________________________________________________ 

Ինչու՞ է մերժվել հարմարությունը: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Ունե՞ք լրացուցիչ որևէ փաստաթուղթ, որը HACLA-ն նկատի առնի:            Այո           Ոչ 
Այոյի դեպքում, կցեք փաստաթղթի պատճենը

Բ բաժին – Հաշմանդամության առնչվող խտրականության դեպք 

Տրամաբանական հարմարության մերժումն ինքնին խտրականություն չի ներկայացնում: 

Պնդված խտրականությունը պատահելու ամսաթիվ(եր)ը՝ ________________________________________ 

HACLA-ի խնդրո առարկա պաշտոնյայի/ներկայացուցչի անուն(ներ)ը՝ ____________________________

Նկարագրեք դեպքը. ներառեք վայր(եր)ը, վկաների անունները և գործի համար որևէ այլ կարևոր 
տեղեկություն: Խնդրվում է գրել հստակ և եթե ձեզ լրացուցիչ միջոց է հարկավոր, կցեք մի լրացուցիչ 
թերթիկ _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

Խնդրվում է այս ձևաթուղթն ստորագրել և ներկայացնել HACLA-ի Մատչելիության համակարգողին 
(հասցեն՝ ձևաթղթի ճակատամասում) 

___________________________________________________________________________________ 
Ստորագրություն  Ամսաթիվ 

S504-08 (06/2022)

mailto:coordinator@hacla.org
http://www.hacla.org/en/about-public-housing/public-housing-residents/fair-housing/reasonable-accommodation
http://www.hacla.org/en/about-public-housing/public-housing-residents/fair-housing/reasonable-accommodation
http://www.hacla.org/en/about-public-housing/public-housing-residents/fair-housing/reasonable-accommodation
mailto:info@hacla.org
http://www.hacla.org

	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	Date: 
	Group3: Off
	Group2: Off
	Button4: 


