ለኤ.ሲ.ሲ. ነዋሪዎች COVID-19 ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
AHC በ COVID-19 ወረርሽኝ ወረርሽኝ አማካኝነት ነዋሪዎቻችንን ለመርዳት ቃል ገብቷል። በዚህ ቀውስ ወቅት አብረን
ለመስራት የሚረዱ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች (ተዘውትረው የሚነሱ ጥያቄዎች) እዚህ አሉ።
የቤት ኪራዬን መክፈል ካልቻሌ ምን ማድረግ አለብኝ?
AHC ከነዋሪዎች ጋር በቤታቸው እንዲቆዩ ለመርዳት ከሰራተኞች ጋር ቁርጠኛ አቋም አለው ፡፡ የቤት ኪራይ መክፈል
እንደማይችሉ ሲገነዘቡ ወዲያውኑ የሊዝ ቤትዎን ያነጋግሩ። አቅምዎ የሚፈቅድልዎትን የክፍያ እቅድ ለማወቅ
ከእርስዎ ጋር እንሰራለን ፡፡ ለሰዓታት ኪራይ ቢሮው ከሰዓታት በኋላ ደውለው ወይም ከሌሎች ነዋሪዎች ጋር በስልክ
እያወሩ ከሄዱ እባክዎን የስልክ ቁጥርዎን ጨምሮ አንድ መልዕክት ይተዉ ፡፡ በፍጥነት ምላሽ ካላገኙ ፣ እባክዎ ወደ የ
AHC አስተዳደር ጽ / ቤት በ 703-271-8400 ይደውሉ ወይም በኢሜል ahcm@ahcmgmt.com ይላኩ ፡፡ በ 48
ሰዓታት ውስጥ ምላሽ ይደርስዎታል ፡፡
የአደጋ ጊዜ ገንዘብን እና ሀብቶችን ለማግኘት እንዴት እገዛ ማግኘት እችላለሁ?
የመጀመሪያው እርምጃ የአካባቢዎን መንግሥት ማነጋገር ነው
• የእስክንድርያ ከተማ 703-746-5700
• አርሊንግተን ካውንቲ-703-228-1300
• ፌርፋክስ ካውንቲ-703-324-7329
• ባልቲሞር ሲቲ: - 1-800-332-6347
• ባልቲሞር ካውንቲ -100003232-6347
• የሞንትጎመሪ ካውንቲ 240-777-3000
ከዚያ በኋላ መረጃ እና ምንጮች በ 703-486-0626 x 1112 ወይም በ susan.davidson@ahcinc.org ላይ ያነጋግሩ ፡፡
በአከባቢዎ ስለሚገኙት የአደጋ ጊዜ ምንጮች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ፣ እባክዎ
https://www.ahcinc.org/resources-for-ahc-residents/ ን ይጎብኙ
የቤት ኪራዬን መክፈል ካልቻልኩ ዘግይቶ ክፍያ መክፈል ይኖርብኛል?
የለም ፡፡ ሁሉም ዘግይተው የሚከፈሉ ክፍያዎች እስከ ነሐሴ 1 ቀን ተወልደዋል ፡፡
በኪራይ ባለመክፈሉ ከቤት መውጣት እችላለሁ?
ለክፍያ የማይከፍሉ ኪራዮች እስከ ነሐሴ 1 ቀን ይታገዳሉ።

ህብረተሰቡ ጤናማ ሆኖ እንዲቆይ ለማድረግ የንብረት አያያዝ ምን እያደረገ ነው?
የ AHC አስተዳደር የልብስ ማጠቢያ ክፍሎችን ፣ ደረጃዎችን እና ከፍ ያለ ቦታዎችን ጨምሮ በማኅበረሰቡ እና በጋራ
ቦታዎች ሁሉ የፅዳት ፕሮቶኮሎችን ተግባራዊ አድርጓል ፡፡ ሁሉም የ AHC ማኔጅመንት ሰራተኞች በእራሳቸው እና
በነዋሪዎች መካከል ስድስት ጫማ ርቀት እንዲጠብቁ ተመክረዋል ፡፡ የኪራይ ቢሮዎች ለጎብኝዎች ዝግ ናቸው ፣ ግን እኛ
በስልክ እንገኛለን ፡፡ የ AHC ማኔጅመንት ሰራተኞች በሌሎች አቅራቢያ በሚሰሩበት ጊዜ ጭምብሎችን እና ጓንቶችን
መልበስ ይጠበቅባቸዋል ፡፡ የሥራ ጥያቄዎችን በሚቀበሉበት ጊዜ አገልግሎቶች ለአደጋዎች ብቻ የተገደቡ ናቸው ፡፡
ነዋሪዎቹ ከሚሠራው ስራ እራሳቸውን እንዲወስዱ ተጠየቁ ፡፡
በህንፃዬ ውስጥ አንድ ተከራይ በ COVID-19 ተይ infectedል። ምን ላድርግ?
ስለ COVID-19 ከምናውቀው ነገር ፣ ኮሮናቫይረስ በበሽታው ከተጎዳ ሰው ቀጥተኛ ግንኙነት በ 6 ጫማ ወይም ቅርበት
እና ቅርበት ባለው አካባቢ በቀጥታ ሊተላለፍ ይችላል ፡፡ በማህበረሰቡ ውስጥ አንድ ጉዳይ ከተገለጸ ሁሉንም የተለመዱ
ቦታዎችን በደንብ እናጸዳለን እንዲሁም በማኅበረሰቡ በሙሉ ጠንከር ያለ የጽዳት ፕሮቶኮሎችን መተግበር
እንቀጥላለን። እንደ ማህበራዊ መረበሽ መለማመድ እና እጅዎን አዘውትሮ ማጠብ ያሉ እራስዎን ለመጠበቅ መቀጠል
አለብዎት። የ CDC ምክሮችን ይመልከቱ-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-gettingsick/prevention.html
COVID-19 አለኝ። ለባለንብረቱ መንገር አለብኝ?
ስለ COVID-19 ምርመራ ስለ ባለንብረቱ መንገር አይጠበቅብዎትም ፡፡ ሆኖም ፣ ይህን ማድረግ የህንፃ ሰራተኛዎችን
እና በአጠገብዎት የነበሩ ሌሎች ሰዎችን ለመጠበቅ ይረዳል። እንዲሁም ምንም እንኳን እርስዎ ሙከራ ባይደረጉም
ወይም እስካሁን ባይቀበሉም እንኳን ፣ እራስዎን ከሌሎች ራቅ እና የጤና አቅራቢዎን ያነጋግሩ ፡፡
በአፓርታማዬ ህንፃ ውስጥ በበሽታው የተያዙ ግለሰቦች (ቶች) ቢኖሩ የእኔን ክፍል በፅዳት ባለሙያ
ለማፅዳት ያስፈልጋል?
አይሆንም ፣ የጋራ ቦታዎችን የማፅዳት ሀላፊነት አለባቸው ፡፡ በአፓርታማ ውስጥ ማፅዳት የተከራይ ኃላፊነት ነው።
ቤቴን በደህና እንዴት ማፅዳት እና ማጽዳት እችላለሁ?
የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከሎች የሰጡትን ምክሮች ይከተሉhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
የአስተዳደር ኩባንያው በእኛ ንብረት ውስጥ COVID-19 እንዳለው ሊነግረኝ ይችላል?
የለም የግላዊነት ጉዳዮች እንደዚህ ዓይነቱን መግለፅ ይከለክላሉ ፡፡ በአፓርትማው ማህበረሰብ ውስጥ የመጀመሪያው
የ COVID-19 ጉዳይ ሲመረመር እና ምን እርምጃዎች እየተወሰዱ እንደሆነ AHC አስተዳደር ለነዋሪዎች ያሳውቃል።
አስተዳደሩ በተለምዶ አርብ ቀን በሚላኩ ሳምንታዊ የነዋሪዎች ማስታወቂያዎችን ማዘመን ይቀጥላል ፡፡

