
   
Գլենդելի  քաղաքապետարան .  Բազմանախագիծ բնակարանների վիճակահանություն 

31 ՄԱՏՉԵԼԻ  ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ 
 

Դիմումները կընդունվեն 
2018 թ. հոկտեմբերի 30-ից մինչև 2018 թ. նոյեմբերի 27-ը։  

Դիմումները հասանելի կլինեն`առցանց ներկայացնելու համար, կամ` կարող եք ներբեռնել 
www.glendaleca.gov/affordablehousing կայքից և ուղարկել փոստով։ 

 

Աշխատանքային ժամերին հասանելի կլինեն հետևյալ վայրերում` 
Հայ օգնության միություն ` 517 W Glenoaks Blvd., Glendale, CA 

Կաթոլիկ բարեգործական կենտրոն` 4322 San Fernando Rd., Glendale, CA 
Գլենդելի քաղաքապետարան ` 141 N Glendale Ave., Glendale, CA  

Գլենդելի մեծահասակների հանգստի կենտրոն` 201 E Colorado St., Glendale, CA  
Սպարր Հայթս համայնքային կենտրոն`  1613 Glencoe Way, Glendale, CA 

Խնդրում ենք լրացված դիմումները 
փոստով ուղարկել հետևյալ հասցեին` 

Գլենդելի քաղաքապետարան, Համայնքային 
զարգացման բնակարաններ, PO BOX 10400 
Glendale, CA 91205 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք 
զանգահարել Գլենդելի քաղաքապետարան  ̀(818) 551 – 
6937 հեռախոսահամարով։ 

 Բազմանախագիծ բնակարանների հասցեները` 
3901 – 3915 San Fernando Road (The Link) 12 բն. (Շատ ցածր) 

507 – 525 W Colorado  5 բն. (Շատ ցածր)  

515 W Broadway  8 բն. (Շատ ցածր) 

518 Glenwood Road  1 բն. (Ցածր) 

1407 W Glenoaks  5 բն. (Շատ ցածր) 
 

31 հասանելի բնակարաններ  
 

* Միայն վիճակահանությանը մասնակցելու որակավորման նպատակով 

ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄՆԵՐ. Պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում դիմումը կհամարվի անվավեր և կմերժվի։  

* Այս դիմումի ձևն անվճար է, խնդրում ենք վիճականությանը դիմելու համար ոչ ոքի ոչինչ չվճարել։ 
* Դիմումները կընդունվեն միայն առցանց կամ փոստով`դիմումի վրա նշված ՓՈՍՏԱՐԿՂԻ հասցեով։ 

* Դիմումները կընդունվեն միայն 10/30/2018 թ. –ից մինչև 11/27/2018 թ.։ 
* Բոլոր դիմումները պետք է փոստակնքված լինեն ոչ ուշ, քան 11/27/2018 թ.։ 

* Բոլոր դիմումները պետք է ստորագրված և թվագրված լինեն տան գլխավոր անդամի կողմից։ 
* Ոչ լիարժեք դիմումները կհամարվեն անվավեր։  

* Յուրաքանչյուր ընտանիքից կարող է ներկայացվել առավելագույնը մեկ դիմում։ 
* Բոլոր մերժված դիմումների համար տրվում է 2 շաբաթ բողոքարկման ժամանակ  ̀մերժման դիմումն ուղարկելու ծանուցումից հետո։ 

* Նախապատվություն կտրվի Գլենդելում բնակվող և աշխատող դիմորդներին։ 

Հասանելի 
բնակարաններ 

   Ննջասենյակի 
տեսակը 

Տան անդամների 
թիվը 

Մոտավոր 
ամսական վճարը 

*Անհրաժեշտ 
ամսական 
նվազագույն 
եկամուտը 

       Տարեկան առավելագույն եկամուտը 
Շատ ցածր                                   Ցածր 

 
22 

 
1 ննջասենյակ 

 
1-3 $693 (ՇՑ) - 

$832 (Ցածր) 
$15,000- 
$19,200 

$33,950 (ՇՑ) 
$38,800 (ՇՑ) 
$43,650 (ՇՑ) 

1 անձը 
2 անձը 
3 անձը 

$40,740 (Ցածր) 
$46,560 (Ցածր) 
$52,380 (Ցածր) 

     $38,800      2 անձը  

7 2 ննջասենյակ 3-5 $779 $18,000 
$43,650 
$48,450 

3 անձը 
4 անձը 

     $52,350    5 անձը 
     $43,650   3 անձը  

2 3 ննջասենյակ 4-7 $866 $19,200 
$48,450 
$52,350 
$56,250 

4 անձը 
5 անձը 
6 անձը 

     $60,100     7 անձը 


