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“Ang dokumentong ito ay isang pagsasalin ng isang dokumentong alinsunod sa batas na ipinalabas ng HUD. Ang HUD ay nagbibigay ng
pagsasaling ito para lamang sa inyong kapakanan upang tulungan kayong maintindihan ang inyong mga karapatan at mga obligasyon. Ang bersyon
sa wikang Ingles ng dokumentong ito ay ang dokumentong opisyal, alinsunod sa batas, at sumusubaybay. Itong isinaling dokumento ay hindi isang
opisyal na dokumento.”

Eksibit 7-7: **Halimbawa** Panimulang Paunawa sa Pansamantalang Pag-aakma
(Pangalan ng Umuupa/ Tenant’s Name)
(Tirahan / Address)

(Petsa / Date)

Mahal naming ________________:
Ang (Ahenteng Namamahala, Tagapamahalang Residente, atbp. / Management Agent, Resident Manager,
etc) ay naniniwalang kayo ay nabigo sa pag-ulat ng pagbabago sa inyong (kita o komposisyon ng pamilya /
income or family composition). Kung ito ay totoo, ang inyong pagkabigong maiulat ang pagbabagong ito ay
isang paglabag sa talata (16 o 24 / 16 or 24) ng inyong pagpapaupa (kung angkop / if applicable).
Kung kayo ay nabigo sa pagsumite ng pagbabago, ang inyong pagpapaupa ay nagbibigay sa amin ng
karapatang itigil ang inyong suporta sa upa at ibigay ito sa ibang pamilya. Gayon man, kung kayo ay
nakipagpulong sa (Tagapamahalang Residente, Klerk ng Pag-okupa, atbp. / Resident Manager, Occupancy
Clerk, etc.) sa (10 araw sa kalendaryo mula sa petsa ng paunawang ito / 10 calendar days from the date of
this notice) at naiulat ang pagbabago sa inyong (kita, komposisyon ng pamilya / income, family
composition), kung mayroon, hindi namin ititigil ang tulong sa inyo maliban kung ang inyong kita ay hindi na
nabibilang sa karapat-dapat na tumanggap ng tulong. Paki-usap na huwag ninyong hayaang kami ay
mapilitang gawin ang nasabing marahas na hakbang. Tumawag kaagad sa (Tagapamahalang Residente,
Klerk ng Pag-okupa, atbp. / Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.) upang magtakda para sa isang
pagpupulong.
(TANDAAN: Para sa mga nangungupahan sa lahat ng mga proyekto, maliban ang mga proyektong PRAC,
idagdag ang mga sumusunod na pangungusap. / NOTE: For tenants of all projects, except PRAC projects,
add the following sentence.) Kung hindi kayo tumugon bago ng (10 araw sa kalendaryo mula sa petsa ng
paunawang ito / 10 calendar days from the date of this notice), ang talata [17o 24 / 17 or 24] ng inyong
pagpapaupa ay nagbibigay sa amin ng karapatang itigil ang tulong sa inyo at pagbayarin kayo ng (market
rent/contract rent/110% ng BMIR rent / market rent/contract rent/110% of the BMIR rent) na magkakabisa
sa (ipasok ang petsa ng unang araw ng buwan pagkatapos ng 10 araw sa kalendaryo mula sa petsa ng
paunawang ito / insert the date that is the first day of the month following 10 calendar days from the date of
this notice).
(TANDAAN: Para sa mga nangungupahan sa mga proyektong PRAC idagdag ang mga sumusunod na
pangungusap. / NOTE: For tenants in PRAC projects add the following sentence.) Kung hindi kayo
tumugon bago ng (ipasok ang 10 araw sa kalendaryo mula sa petsa ng paunawang ito / insert 10 calendar
days from the date of this notice), ang inyong pangungupahan ay maaaring tapusin.

Lubos na sumasainyo,

(Ahenteng Namamahala,
Tagapamahalang Residente, atbp.
/ Managing Agent,
Resident Manager, etc.)
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