4350.3 REV-1
«Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է HUD–ի կողմից տրված իրավական փաստաթղթի թարգմանություն։ HUD–ը տալիս է
սույն թարգմանությունը ձեզ պարզապես հարմարության համար, որպեսզի դուք հասկանաք ձեր իրավունքները և
պարտականությունները։ Սույն փաստաթղթի անգլերեն տարբերակը հանդիսանում է պաշտոնական, իրավական և հսկող
փաստաթուղթ։ Սույն թարգմանված փաստաթուղթը պաշտոնական փաստաթուղթ չի հանդիսանում»։

Ցուցանմուշ 7-1. **Նմուշ** Տարեկան կրկնակի ատեստավորման
սկզբնական ծանուցում
[Ենթակա է ստորագրման ռեզիդենտի և սեփականատիրոջ կողմից սկզբնական
ատեստավորմանը և հետագա կրկնակի ատեստավորումներին / To be signed by resident and
owner at initial certification and at subsequent recertifications]։
(Վարձակալի անունը, ազգանունը / Tenant’s Name)
(Հասցեն / Address)

(Ամսաթիվ / Date)

Հարգելի ________________.
Ինչպես նշված է ձեր վարձակալության պայմանագրի պարբերություն [15–ում, 10–ում կամ 9–ում՝
նշե՛ք այն պարբերության համարը, որը համապատասխանում է վարձատուի համար օգտագործվող
օրինակելի վարձակալության պայմանագրին / 15, 10 or 9 – indicate the paragraph number that
corresponds to the paragraph of the model lease being used for the tenant], ԱՄՆ բնակարանային
շինարարության և քաղաքային զարգացման նախարարությունը (HUD) պահանջում է, որպեսզի մենք
ամեն տարի ստուգենք ձեր եկամուտը և ընտանիքի կազմը՝ վերանայելու վարձավճարի և օգնության
մակարդակների սահմանումը ։
Մեր կողմից ձեր եկամուտի և ընտանիքի կազմի ստուգումը կատարելու համար դուք ամեն տարի
պետք է հանդիպեք (ռեզիդենտ մենեջերի, վարձակալությանի ծառայողի և այլն / Resident Manager,
Occupancy Clerk, etc.) հետ և տրամադրեք պահանջվող տեղեկատվությունը։ (Ռեզիդենտ մենեջերը,
վարձակալության ծառայողը և այլն / The Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.) կանցկացնի ձեր
կրկնակի ատեստավորման հարցազրույցները (ամիսը և տարեթիվը / month and year)։ Ձեր հաջորդ
կրկնակի ատեստավորման հարցազրույցի ամսաթիվը մոտենալուն պես մենք ձեզ կուղարկենք
հիշեցնոց ծանուցում։ Այդ ժամանակ դուք պետք է դիմեք (ռեզիդենտ մենեջերին, վարձակալության
ծառայողին և այլն / the Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.)՝ հարցազրույցի անցկացման
ժամանակը նշանակելու համար։
**Կրկնակի ատեստավորման պահանջի հետ համագործակցությունը հանդիսանում է ծրագրում
շարունակական մասնակցության պայման։ Սեփականատիրոջ համար մինչև (դրե՛ք վերջին
տարեկան կրկնակի ատեստավորումից հետո 11րդ ամսվա 10րդ օրը / insert the 10th day of the 11th
month after the last annual recertification) կրկնակի ատեստավորումը կատարելու համար
հնարավորություն ընձեռելու նպատակով դուք պետք է ներկայացնեք պահանջվող
տեղեկատվությունը և ապահովեք պահանջվող ստորագրությունները։**
Հարցազրույցի հաճախելիս, դուք պետք է բերեք հետևյալ տեղեկատվությունը. (Թվարկե՛ք ամբողջ
պահանջվող տեղեկատվությունը / List all required information)։
Ես կարդացի և հասկանում եմ սույն նամակը, որտեղ նկարագրվում է տարեկան կրկնակի
ատեստավորմանն իմ մասնակցելու պահանջը։

«Ստորագրմկան ենթակա է վարձակալության պայմանագրի միայն
անգլերեն տարբերակը»։
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