ԹԱԳԱՎԱՐԱԿԻՆ (COVID-19) ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՕԳՏԱԿԱՐ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Լոս Անջելես քաղաքային խորհրդի անդամ Դեյվիդ Ռյու-ն Ձեր կողքին է։

Կիսվեք Ձեր հարցերով և մտահոգություններով քաղաքային խորհրդի անդամ
Ռյու-ի հետ էլ. փոստով՝ CD4.Issues@lacity.org կամ զանգահարելով՝ (213) 473-7004:

ԹԱԳԱՎԱՐԱԿԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ - corona-virus.la - 213-978-1028
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏԱՆ ՎՏԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Բնակարանային և համայնքային ներդրումների վարչություն - hcidla.lacity.org - (866) 557-7368
Bet Tzedek կազմակերպության իրավաբանական ծառայություններ - bettzedek.org - (323) 939 - 0506
Տնտեսական գոյատևման դաշինք - cesinaction.org - (213) 252 - 4411
Լոս Անջելեսի բնակարանային իրավունքի կենտրոն - housingrightscenter.org - (800) 477- 5977
Լոս Անջելեսի իրավաբանական աջակցության հիմնադրամ - lafla.org - (800) 399 - 4529
Լոս Անջելես շրջանի համայնքային իրավաբանական ծառայություններ - nlsla.org - (800) 433 - 6251
Քաղաքի բնակարանային վարձի կայունացման հրամանագիր և վարձակալների պաշտպանություն davidryu.lacity.org/tenantsrights

ՏԱՆ ՎԱՐՁ ԵՎ ՎՏԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
Բնակարանային և համայնքային ներդրումների վարչության - hcidla.lacity.org/covid-19-renter-protections
- (866) 557-7368
•

•

•

Ձեզ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ վտարել թագավարակի ճգնաժամի ընթացքում տան վարձ չվճարելու համար: Վարձավճարի օրվանից 7
օրերի ընթացքում Դուք պետք է տանտիրոջը գրավոր տեղեկացնեք, որ չեք կարող ամբողջապես կամ մասնակի վճարել Ձեր վարձը
թագավարակի պատճառով:
Դուք ՊԱՐՏԱՎՈՐ ՉԵՔ տանտիրոջը տրամադրել փաստաթղթեր, ինչպիսիք են աշխատավարձի թերթիկ, բանկային
հաշվետվությունները կամ Ձեր գործատուից նամակ՝ չնայած, որ Դուք պետք է նման փաստաթղթերը պահեք Ձեր սեփական
կարիքների համար:
Դուք ՊԱՐՏԱՎՈՐ ՉԵՔ նոր պայմանագիր կնքել տանտիրոջ հետ, բայց կարող եք վճարման ծրագիր մշակել՝ արտակարգ
իրավիճակի ավարտից հետո առավելագույնը 12 ամիսների ընթացքում մարելու չվճարված վարձի գումարը:

ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՁԻ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ
ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Բնակարանային և համայնքային ներդրումների վարչության - hcidla.lacity.org/RSO-Overview - (866) 5577368
•
•

Եթե Դուք ապրում եք բնակարանային վարձի կայունացման հրամանագրին (Rent Stabilization Ordinance) ենթակա բնակարանում,
Ձեր վարձը ՉԻ ԿԱՐՈՂ բարձրացվել արտակարգ իրավիճակի ժամանակ և դրա ավարտից 3 ամիս հետո:
Հրամանագիրն ընդհանուր առմամբ վերաբերում է 1978 թվականից առաջ կառուցված բազմաբնակարան շենքերին: Կարող եք
այցելել hcidla.lacity.org/Is-My-Rental-Unit-Subject-to-the-RSO կայքը՝ պարզելու թե Ձեր շենքը հրամանագրի ներքո է։

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՋՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄՆԵՐ
Լոս Անջելեսի ջրի և էլեկտրաէներգիայի վարչությունը - ladwp.com/financialassistance - (800) 342-5397
•

Լոս Անջելեսի ջրի և էլեկտրաէներգիայի վարչությունը ՉԻ ԱՆՋԱՏԻ որևէ սպառողի էլեկրամատակարարումը՝ ով չի կարող վճարել
թագավարակի պատճառով։ Ճկուն վճարային համակարգի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք՝ այցելեք վերը
նշված կայքը:

ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՎՃԱՐՈՎԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ
Տնտեսական Զարգացման Վարչություն - edd.ca.gov/claims.htm - (800) 300-5616
•
•
•

Լրացրեք գործազրկության ապահովագրության հայց, եթե ձեր աշխատավայրը փակ է կամ կրճատել է Ձեր ժամերը:
Լրացրեք հաշմանդամության ապահովագրության հայց, եթե հիվանդ եք կամ վարակվել եք թագավարակով:
Lրացրեք վճարովի ընտանեկան արձակուրդի հայց, եթե հոգ եք տանում հիվանդացած ընտանիքի անդամի մասին:

ԹԱԳԱՎԱՐԱԿԻՆ (COVID-19) ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՕԳՏԱԿԱՐ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Լոս Անջելես քաղաքային խորհրդի անդամ Դեյվիդ Ռյու-ն Ձեր կողքին է։

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔ ԵՎ ՈՒՏԵԼԻՔԻ ԱՌԱՔՈՒՄ
Լոս Անջելես շրջանի պարենային բանկ - lafoodbank.org - (323) 234-3030
•

մի քանի մասնաճյուղերով:

Project Angel Food - projectangelfood.org - (323) 845-1800
•

տաք սնունդ է տրամադրում տարեցներին և առողջական խնդիրներով մարդկանց:

Տարեցների հարցերով վարչությունը - aging.lacity.org/seniormeals - (213) 482-7252
•

տաք սնունդ է տրամադրում տարեցներին. Հեռախոսային գիծը բաց է երկուշաբթիից կիրակի, առավոտյան 8-ից երեկոյան 5-ը:

Աշխատուժի զարգացման, տարեցների հարցերով և համայնքային ծառայությունների վարչությունը
(WDACS) - wdacs.lacounty.gov/programs/aaa/enp - (800) 510-2020
•

տաք սնունդ է տրամադրում տարեցներին և առողջական խնդիրներով մարդկանց:

ՓՈՔՐ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԿԵՐ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հավաքագրված վարկային տեղեկատվություն - ewddlacity.com/index.php/lacarescorps
Լոս Անջելեսի քաղաքային միկր-վարկային ծրագիր - ewddlacity.com/index.php/microloan-program (213) 744-7130
ԱՄՆ Փոքր ձեռնարկությունների վարչության ճգնաժամային վարկային ծրագիր - sba.gov/disasterassistance/coronavirus-covid-19 - (800) 659-2955
Լոս Անջելես շրջանի ճգնաժամային վարկային ծրագիր - lacountyhelpcenter.org - disasterhelpcenter@
lacounty.gov - (833) 238-4450
Հրեական անվճար վարկ - www.jfla.org - Առաջարկում է անվճար և առանց տոկոսների վարկեր, որոնք կարող են
տրամադրվել մի քանի օրվա ընթացքում: Յուրաքանչյուր ոք կարող է դիմել ՝ անկախ հավատքից:

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Covered California և Medi-Cal - coveredca.com - (800) 300-1506
•

Medi-Cal-ի զեղչված և անվճար ծրագրերը անմիջապես ուժի մեջ են մտնում այն անձանց համար, ովքեր թիրախային խմբերում են:

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՅՔ
Լոս Անջելեսի աշխատանքային կայք - lajobsportal.org
•

Կարող եք գտնել թափուր աշխատատեղեր, առողջապահական և արտակարգ իրավիճակին վերաբերող տեղեկատվություն:

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ԴՊՐՈՑԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
Լոս Անջելեսի Դպրոցային Խորհրդի ճաշի ծրագիր - achieve.lausd.net/resources
•

Օրեկան տրամադրում է 2 բաժին սնունդ ամեն երեխային։

ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ
ԱՄՆ հարկային գերատեսչություն (IRS) - www.irs.gov - (800) 829-1040 - Հարկեր մուծելու վերջնաժամկետը
հետաձգվել է մինչև հուլիսի 15:

Լոս Անջելես շրջանի հարկային մարմին - ttc.lacounty.gov - (213) 974-2111- Ուշացման տուգանքները հանվում են
այն սեփականատերերից, ովքեր չեն կարողանում մուծել իրենց հարկային պարտավորությունները թագավարակի պատճառով:

ԿԱՄԱՎՈՐԱԳՐՎԵԼ
Մեծահասակներին կապնվելու ծրագիր - app.monami.io/phone-bank/welcome - (213) 473-7004
Վարձակալներին կապնվելու ծրագիր - bit.ly/cd4volunteer - (213) 473-7004
Լոս Անջելեսի կարմիր խաչ - redcross.org/local/california/los-angeles - (800) 733-2767

