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Asistencia de
alquiler
extendida hasta
el 31 de marzo

Rental Assistance
Extended to March 31
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Hỗ trợ cho thuê
kéo dài đến
ngày 31 tháng 3

Түрээсийн тусламжийг
3-р сарын 31 хүртэл
сунгасан

Эрхэм хүндэт оршин суугчид аа
COVID-19 цартахлын тархалт үргэлжилсээр байгаа тул AHC Inc. ба AHC менежмент нь танай гэр
бүлийг гэртээ байлгахад туслах болно.
Шуургыг даван туулахад нь туслах үүднээс бид 2021 оны 3-р сарын 31-ний өдрийг хүртэл
түрээсийн тусламжийн үйл ажиллагаагаа сунгаж байна. Энэ нь бид COVID-19-ийн улмаас эдийн
засгийн хүндрэлтэй тулгарсан бүх оршин суугчдын хожимдуулсан төлбөрөөс татгалзаж, түрээсийн
төлбөрийг царцаах, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зогсоох болно гэсэн үг юм.
Гэсэн хэдий ч та түрээсийн үлдэгдэл төлбөрөө аль болох үргэлжлүүлэн төлөх ёстой гэдгийг санах
нь чухал юм.
Хэрэв та COVID-19-ийн улмаас эдийн засгийн хүндрэлтэй тулгарвал манай оршин суугчдын
үйлчилгээний баг танд яаралтай тусламжийн хөтөлбөрт хамрагдах, хоол хүнс, төлбөр тооцоо,
үйлчилгээнд туслахад туслахад бэлэн байна. Одоогийн байдлаар бид оршин суугчдад 1.5 сая
долларын түрээсийн тусламж авахад нь тусалсан. Эдгээр санг ашиглах боломжтой хэвээр байх
хугацаандаа ашиглахыг бид танд уриалж байгаа тул бидэнтэй аль болох түргэн холбоо барьж,
түрээсийн тусламжийн үйлчилгээг авахад AHC танд хэрхэн туслахыг асууна уу.
Тусламж авахын тулд бидэнтэй хэрхэн холбоо барьж болох вэ?
Орон сууцны барилгын Олон нийтийн менежертэй холбоо бариарай
AHC’s Resident Services Hotline руу 703-486-0626 x 1112 дугаарт залгаарай
Манай оршин суугчдын үйлчилгээний захирал Сюзан Дэвидсоныг susan.davidson@ahcinc.org
хаягаар имэйлээр илгээх
Бүх харилцан яриа бүхэлдээ нууц байх болно. Хэрэв та орчуулагч танд энэ үйл явцад туслахыг
хүсч байвал бидэнд мэдэгдээрэй, мөн энэ талаар туслахад таатай байх болно. Бид та бүхэнд бүх
талаар туслах үүрэг хүлээсэн.
Энэ хүнд хэцүү цаг үед танд болон танай гэр бүлд сайн сайхан бүхнийг хүсье. Бид бүх оршин
суугчдаа тогтвортой байшин, амар амгалангаар хангахын тулд шаргуу ажиллах болно.
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