
Լոս Անջելես քաղաքի բնակարանային 
ապահովման մարմին 

հոդված 8 Սպասման ցուցակ 

Նշում. HACLA-ի հոդված 8 Սպասման ցուցակի համար դիմելն անվճար է. դիմելու համար դիմորդից 
ոչ ոք իրավունք չունի գումար պահանջել: Դիմումների ներկայացման ժամանակահատվածի 
ավարտից հետո HACLA-ն կանցկացնի պատահական վիճակահանություն, որի 
արդյունքում ընտրված 30 000 դիմորդները կներառվեն Սպասման ցուցակում: Դիմելը դեռ չի 
երաշխավորում, որ դիմորդը ներառվելու է սպասման ցուցակում, իսկ ավելի վաղ դիմելը չի 
ավելացնում Սպասման ցուցակում ներառվելու հավանականությունը: Խարդախության կամ 
խախտումների մասին ապահով զեկուցելու համար այցելեք HACLA.HCVLIST.ORG կայք: 

ARM

Դիմեք առցանց HACLA.HCVLIST.ORG կայքի միջոցով՝ հետևյալ 
ժամանակահատվածում. 

 Երկուշաբթի, հոկտեմբերի 17 • առավոտյան ժամը 6:00 – Կիրակի, հոկտեմբերի 30 • 
երեկոյան ժամը 5:00, Խաղաղօվկիանոսային ամառային ժամային գոտի 

Ինչպես դիմել վիճակահանությանը մասնակցելու համար 

Վիճակահանության համար դիմելու նպատակով Ձեզ անհրաժեշտ են հետևյալ տեղեկությունները. 

Օգնության կարիք ունե՞ք: 

Դիմումները պետք է ներկայացվեն առցանց՝ սմարթֆոնի, պլանշետի կամ համակարգչի միջոցով: 
Դիմումները չեն կարող ներկայացվել կամ ընդունվել առերես, էլ. փոստով, փոստով կամ ֆաքսով: 
Հարկավո՞ր է անվճար ինտերնետ: Այցելեք Լոս Անջելեսի ցանկացած հանրային գրադարան: 

Վավեր էլ. փոստի հասցե և հեռախոսահամար, որոնց միջոցով հնարավոր է Ձեզ հետ կապ հաստատել 

Տան տիրոջ և նրա կնոջ / ամուսնու կամ համատիրոջ (եթե կիրառելի է) անուն, ազգանունը, ծննդյան 
ամսաթիվը և Սոցիալական ապահովության/Օտարերկրյա քաղաքացու գրանցման համարը 
(առկայության դեպքում)  

Ընթացիկ բնակության հասցեն (առկայության դեպքում) և փոստային հասցեն 

Բոլոր այն անձանց ընդհանուր տարեկան եկամուտը, ովքեր բնակվելու են միասին՝ նույն բնակարանում  

Գրիչ և թուղթ՝ դիմումի հաստատման համարը գրանցելու համար (պարտադիր չէ) 

HACLA-ի Սպասման ցուցակի թեժ գիծը գործում է առավոտյան ժամը 7:00-ից մինչև երեկոյան ժամը 6:00-
ը, Խաղաղօվկիանոսային ամառային ժամային գոտիով, ամեն օր, դիմումների ընդունման 2-շաբաթ 
ժամանակահատվածում: Մասնագետները կարող են պատասխանել Սպասման ցուցակին վերաբերող հարցերին, 
տրամադրել օգնություն հաշմանդամներին, ապահովել թարգմանչական ծառայություններ կամ այլ ձևաչափի 
հաղորդակցություն:  Զանգեք 213-523-SEC8 (7328) • Անվճար 877-621-SEC8 (7328) • TTY 7-1-1 

Բացի այդ, HACLA-ն համագործակցում է համայնքի մի շարք կազմակերպությունների և դեսպանների հետ, որոնք 
դիմորդներին կարող են ցուցաբերել օգնություն՝ առցանց դիմում ներկայացնելու և/կամ էլ. փոստի հաշիվ բացելու 
համար: 

Անհատական օգնության տրամադրման վայրերի քարտեզը տեսնելու համար այցելեք HACLA.HCVLIST.ORG 
և բացեք ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ մենյուն: 
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