Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի զարգացման վարչության 2022թ. համայնքի
կարիքների մասին հարցում
Ներածություն
Համայնքի կարիքների հետազոտության նպատակը․ Ամեն տարի Լոս Անջելեսի վարչաշրջանը ստանում է մոտ 32 946 000
ԱՄՆ դոլար Համայնքի զարգացման դաշնային դրամաշնորհներից (CDBG), Բնակարանային ներդրումների
գործընկերությունից (HOME) և Արտակարգ իրավիճակների լուծման դրամաշնորհներից (ESG) Հետևյալ Ծրագրերն
աջակցում են համայնքների զարգացմանն ուղղված գործողություններին՝ կառուցելու ավելի ամուր և դիմացկուն
թաղամասեր, հիմնականում ցածր և միջին եկամուտ ունեցող անձանց համար:
Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի զարգացման վարչությունն իր հնգամյա պլանավորման գործընթացի շրջանակներում
կցանկանար լսել Ձեր կարծիքը CDBG, HOME և ESG միջոցների օգտագործման մասին։ Ձեր կարծիքը կօգնի որոշումներ
կայացնել՝ համայնքներում վարչաշրջանային ներդրումներ կատարելու մասին: Հարցումին մասնակցելու համար Ձեզանից
կպահանջվի 10 րոպեից քիչ ժամանակ։
Աստղանիշով նշված հարցերին (*) անհրաժեշտ է պատասխանել:
*1. Խնդրում ենք ընտրել Ձեր հիմնական հարաբերությունները Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի հետ: (ստուգեք ամենը, ինչ
կիրառելի է)
☐ Բնակիչ (ես ապրում եմ այստեղ)
☐ Ուսանող (ես դպրոց եմ գնում այստեղ)
☐ Աշխատող (ես աշխատում եմ այստեղ) ☐ Բիզնեսի սեփականատեր (ես այստեղ բիզնես ունեմ)
☐ Այլ (խնդրում ենք նշել)
*2. Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի ո՞ր փոստային ինդեքսում եք անցկացնում Ձեր ժամանակի մեծ մասը (ապրում, աշխատում,
սովորում և այլն):

Կարիքների գնահատման վարկանիշ
*3. Խնդրում ենք գնահատել Ձեր ընդհանուր առաջնահերթությունները՝ Լոս Անջելեսի վարչաշրջանում ներդրումներ
կատարելու համար: Հետագա հարցերում Դուք հնարավորություն կունենաք ընտրել կոնկրետ նախագծեր և
ծառայություններ:
1 = Ամենաբարձր առաջնահերթությունը
5 = Ամենացածր առաջնահերթությունը
Բիզնեսի և զբաղվածության հնարավորություններ. մարդկանց վերապատրաստում, ովքեր աշխատանքի կարիք
ունեն, փոքր բիզնեսի վարկեր, ուսուցում փոքր բիզնեսի սեփականատերերի համար
Համայնքային ծառայություններ. առողջության և հոգեկան առողջության պահպանման հասանելիություն,
անօթևանների համար ծառայություններ, ծառայություններ երեխաների, տարեցների համար ծառայությունների,
հանցագործությունների կանխարգելման ծրագրերի, հոգեմետ նյութերի չարաշահման դեմ պայքարի ծրագրերի համար
Բնակարանային․ նոր մատչելի վարձակալման բնակարաններ, տան վերանորոգում, կանխավճարի օգնություն,
խտրականության կանխարգելում, տեղահանության կանխարգելում
Հանրային հաստատություններ․ գրադարաններ, զբոսայգիներ, կենտրոններ տարեցների համար, երիտասարդական
կենտրոններ
Հասարակական բարեկարգումներ. փողոցների և մայթերի վերանորոգում, ջրի և կոյուղու բարեկարգում,
աղբահանություն գրաֆիտիների հեռացում
Կարիքների գնահատման․ Բնակարանային
4. Խնդրում ենք ընտրել մինչև երեք բնակարանային խնդիր, որոնք Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի Ձեր համայնքում ամենաշատ
ուշադրության կարիքն ունեն․

☐ Ընտանիքների համար բարձրացնել վարձով բնակարանների հասանելիությունը

☐ Մեծահասակների համար բարձրացնել վարձով բնակարանների հասանելիությունը

☐ Սահմանափակ կարողություններով մարդկանց համար օժանդակ ծառայությունների միջոցով բարձրացնել վարձով
բնակարանների հասանելիությունը

☐ Անօթևանների և աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների համար օժանդակ ծառայությունների միջոցով բարձրացնել
վարձով բնակարանների հասանելիությունը

☐ Տեղահանության կանխարգելում և աջակցություն վարձակալների իրավունքների պաշտպանության գործում

☐ Աջակցություն հանրային և մատչելի վարձակալական տների վերանորոգման և արդիականացման գործում

☐ Աջակցություն գնակատված տների սեփականատերերին՝ տների հետ կապված խնդիրների վերանորոգման գործում
☐ Օրենսգրքի կիրառում՝ բնակարանների առողջության և անվտանգության բարելավման նպատակով

☐ Առաջին անգամ տուն գնողներին աջակցության մատչելիություն. իրավաբանական խորհրդատվություն, կանխավճարներ,
փակման ծախսեր

☐ Բնակարանային ընտրության արժեթուղթ 8-րդ բաժնի օգտագործող մարդկանց համար մատչելի բնակարանների ավելացում

☐ Բնակարանային ընտրություն ցածր վարկային միավորներով կամ նախկինում վտարված մարդկանց համար մատչելի
բնակարանների ավելացում

☐ Աջակցություն էներգաարդյունավետության բարձրացմանը՝ կոմունալ ծառայությունների վճարները նվազեցնելու գործում
☐ Կարճաժամկետ աջակցություն վարձակալության/հիփոթեքի/կոմունալ վճարումների գործում
(Ըստ ցանկության) Խնդրում ենք մեկնաբանել Ձեր ընտրությունը կամ բնակարանային հարցը, որը նշված չէ․
Կարիքների գնահատում․ Համայնքային ծառայություններ
5. Խնդրում ենք ընտրել մինչև երեք համայնքային ծառայություններ, որոնք առավել ուշադրության կարիք ունեն Ձեր
համայնքում:
☐ Բժշկական ծառայություններ․ կանխարգելիչ / առաջնային բժշկական օգնություն, դեղատոմսով դեղերի բացթողնման
ծառայություններ, ստոմատոլոգիական օգնություն և տեսողության խնամք, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի
ծառայություններ

☐ Երեխաների/երիտասարդների համար ծառայություններ. երեխաների խնամք, արտադասարանական միջոցառումներ,
կրկնուսուցում, դաստիարակություն, նախադպրոցական կրթություն

☐ Ծառայություններ տարեցների համար. սննդի ծառայություններ,
ծառայություններ, ժամանցի կամ սոցիալական հնարավորություններ

☐ Հոգեկան առողջության պահպանման ծառայություններ.
աջակցություն, ստացիոնար ծրագրեր, աջակցման խմբեր

տնային

խնամքի

Խորհրդատվություն

և

օգնություն,

գնահատում,

ծերանոցային
հոգեբուժական

☐ Թմրամիջոցների չարաշահման ծառայություններ. կանխարգելում և կրթություն, բուժում, վերականգնման ծրագրեր

☐ Անօթևանների ծառայություններ. ժամանակավոր կացարաններ, մշտական աջակցման կացարաններ, սնունդ, հագուստի
ռեսուրսներ
☐ Ընտանեկան բռնության
խորհրդատվություն

և

անտարբերության

զոհերի

ծառայություններ.

ընտանեկան

ապաստարաններ,

☐ Հանցավորության կանխարգելման և իրազեկման ծրագրեր

☐ Ծառայություններ
հաշմանդամություն
ունեցող
անձանց
համար․
մասնագիտական
պատրաստվածության/ինքնապահովման ծրագրեր, վերականգնում, տարեցների ցերեկային խնամք, տրանսպորտ
☐ Ֆինանսական ճգնաժամի ծառայություններ. օրինագծերի հետ կապված շտապ օգնություն, սննդի պահեստների
հասանելիություն, անօթևանության կանխարգելում

☐ Ծառայություններ ներգաղթյալների, փախստականների և/կամ անգլերեն չխոսող անձանց համար
(Ըստ ցանկության) Խնդրում ենք մեկնաբանել Ձեր ընտրությունը, կամ ծառայությունը, որը պարտադիր չէ, որ նշված լինի
ցուցակում․
Կարիքների գնահատում․ հանրային բարեկարգումներ և կառույցներ

6. Խնդրում ենք ընտրել մինչև երեք հանրային բարեփոխումներ, որոնք առավել ուշադրության կարիք ունեն Ձեր համայնքում:
☐ Ջրամատակարարման, կոյուղու և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների բարեկարգում
☐ Փողոցների/նրբանցքների բարեկարգում

☐ Աղբահանություն և ապօրինի թափոններ

☐ Գրաֆիտիի հեռացում

☐ Ծառատունկ

☐ Փողոցների լուսավորության բարեկարգում

☐ Մայթերի բարելավում, ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասանելիության բարեկարգում

☐ Հանրային տրանսպորտի բարեկարգում

☐ (Ըստ ցանկության) Խնդրում ենք մեկնաբանել Ձեր ընտրությունը, կամ ծառայությունը, կամ հանրային
բարեկարգումը, որը նշված չէ․

7. Խնդրում ենք ընտրել մինչև երկու առաջնահերթություն՝ Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի Ձեր համայնքում հանրային
հաստատություններում ներդրումներ կատարելու համար:
☐ Զբոսայգիներ, խաղահրապարակներ և հանգստի գոտիներ
☐ Ծերանոցներ ☐ Երիտասարների/Երեխաների պնամքի կենտրոններ

☐ Գրադարաններ
☐ Հանրակրթարաններ

☐ Բժշկական կենտրոններ
(Ըստ ցանկության) Խնդրում ենք մեկնաբանել Ձեր ընտրությունը, կամ ծառայությունը, հանրային հաստատության
տեսակը որը նշված չէ․

Կարիքների գնահատում․ բիզնեսի և զբաղվածության հնարավորություններ
8. Խնդրում ենք ընտրել մինչև երկու բիզնեսի և աշխատանքի հնարավորությունների հարցեր, որոնք առավել ուշադրության
կարիք ունեն Ձեր համայնքում:
☐ Վերապատրաստման ծրագրեր և ուղղություններ. վերապատրաստման և ուղղորդման ծրագրեր, անգլերենը որպես
երկրորդ լեզու (ESL) դասընթացներ, մեծահասակների գրագիտության, ավագ դպրոցի համարժեքություն և քոլեջի
նախապատրաստում, մեծահասակների/անչափահասների կալանքից ազատման խորհրդատվություն
☐ Մարզչական և տեխնիկական խորհրդատվություն փոքր բիզնեսի համար. բիզնես պլաններ, մարքեթինգ, հաշվապահություն,
հարկային պլանավորում
☐ Փոքր բիզնեսի դրամաշնորհների կամ վարկերի հասանելության բարձրացում

☐ Աջակցություն այն ձեռնարկություններին, որոնք սպասարկում են համայնքի կարիքները. թույլտվություն դեպի թարմ
մթերքներ, բժշկական ծառայություններ, դեղատներ
☐ Առևտրային շենքերի վերակառուցում. ձեռնարկությունների արտաքին տեսքի վերանորոգում կամ բարելավում,
ներառյալ ցուցանակները և տանիքները
(Ըստ ցանկության) Խնդրում ենք մեկնաբանել Ձեր ընտրությունը, կամ բիզնեսի և զբաղվածության հնարավորությունների
մասին հարցը, որը նշված չէ․

Հավելյալ տեղեկատվություն
9. Ինչպիսի՞ն է եղել ձեր բնակարանային վիճակն անցած մեկ ամսվա ընթացքում:
☐ Տան վարձակալություն
☐ Բնակարանի վարձակալություն
☐ Սեփականատեր
☐ Ընկերոջ կամ ընտանիքի անդամի տանը/բնակարանում մնալը
☐ Անօթևանների կացարանում մնալը
☐ Չֆիքսված կացարաններով անօևաններ
☐ Այլ (խնդրում ենք նշել)․
10. Սովորաբար քանի՞ հոգուց է բաղկացած Ձեր ընտանիքը:
☐1
☐2
☐3
☐4

☐ 5 կամ ավելի

11. Ի՞նչն է լավագույնս բնութագրում Ձեր ընտանիքը: (18-ից ցածր տարիքի երեխաներ, 18-ից բարձր տարիքի մեծահասակներ)
☐ Միայնակ չափահաս
☐ Միայնակ ծնող՝ մեկ կամ ավելի երեխաներով
☐ Ծնողներ՝ մեկ կամ ավելի երեխաներով
☐ Երկու կամ ավելի մեծահասակներ առանց երեխաներ
☐ Մեկ ընտանիքի տարբեր սերունդներ
☐ Ոչ ազգական տարբեր ընտանիքներ
☐ Այլ (խնդրում ենք նշել)․
12. Արդյո՞ք Ձեր ամսական եկամտի 30%-ից ավելին ծախսում եք բնակարանային ծախսերի վրա: (վարձավճար/հիփոթեք +
կոմունալ ծառայություններ)
☐ Այո
☐ Ոչ
☐ Չգիտեմ
(Ըստ ցանկության) Կցանկանաի՞ք բացատրել Ձեր պատասխանը: Խնդրում ենք մեկնաբանեք այստեղ․

Ժողովրդագրական տեղեկություններ (Ըստ ցանկության)
Չնայած հետևյալ հարցերի պատասխաններն ըստ ընտրության են, դրանք կարևոր են, որպեսզի օգնեն Լոս Անջելեսի
վարչաշրջանին՝ որոշելու իր բնակիչների կարիքները: Տրամադրված պատասխանները չեն կարող և չեն օգտագործվի
այս հարցմանը մասնակցող որևէ մեկին բացահայտելու համար:
13. Քանի՞ տարեկան եք։
☐ 17 կամ ավելի երիտասարդ
☐ 45-ից 54

☐ 18-ից 24
☐ 55-ից 64

☐ 25-ից 34
☐ 65-ից 74

☐ 35-ից 44
☐ 75 կամ ավելի մեծ

14. Ինշպիսի՞ն է Ձեր գենդեռային ինքնությունը: (ստուգեք այն ամենը, ինչ կիրառելի է)
☐ Արական
☐ Իգական
☐ Տրանսգենդեր
☐ Ոչ մշտական
☐ Այլ գենդերային ինքնություն (խնդրում ենք նշել)․

☐ Ես որոշել եմ ասել

15. Ո՞րն է Ձեր ռասայական և/կամ էթնիկ պատկանելությունը: (ստուգեք այն ամենը, ինչ կիրառելի է)
☐ Ամերիկյան հնդիկ կամ Ալյասկայի բնիկ
☐ Ասիացի
☐ Սպիտակ
☐ Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի
☐ Իսպանախոս կամ լատինաամերիկացի
☐ Մերձավորարևելյան կամ հյուսիսաֆրիկյան ☐ Բնիկ Հավայան կամ Խաղաղ օվկիանոսի այլ կղզիներ
☐ Այլ (խնդրում ենք նշել)․
16. Արդյո՞ք հետևյալներից որևէ մեկը նկարագրում է Ձեզ կամ Ձեր ընտանիքի որևէ անդամի: (ստուգեք այն ամենը, ինչ
կիրառելի է)
☐ Հաշմանդամ մարդ
☐ Պատերազմի վետերան ☐ Տարիքով 65+
☐ ԼԳՏԲՔԻԱ անձ
☐ Անօթևան կամ նախկինում անօթևան
☐ Առաջին սերնդի ներգաղթյալ կամ փախստական
☐ Նախկինում բանտարկված
☐ Ցածր կամ միջին եկամուտ ունեցող անձ
☐ Միայնակ ծնող կամ թոռնիկ դաստիարակող պապիկ կամ պապիկ
17. Ի՞նչ կրթական մակարդակ ունեք:
☐ Ավագ դպրոցից ցածր
☐ Ավագ դպրոցի դիպլոմ/Համարժեք
☐ Ինչ որ քոլեջ
☐ Բակալավր աստիճան
☐ Ինչ որ դպրոցի ասպիրանտ
☐ Բարձրագույն/մասնագիտական աստիճան
18. Ինչպիսի՞ն է ձեր աշխատանքային կարգավիճակը:
☐ Լրիվ դրույքով աշխատող
☐ Կես դրույքով աշխատող
☐ Ինքնազբաղված
☐ Գործազուրկ և աշխատանք փնտրող ☐ Գործազուրկ և աշխատանք չփնտրող

☐ Թոշակառու

Կոնտակտային տվյալներ (Ըստ ցանկության)
19. Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի զարգացման վարչությունից իր CDBG, HOME և ESG ներդրումների վերաբերյալ լրացուցիչ
տեղեկատվություն ստանալու համար, խնդրում ենք մուտքագրել Ձեր կոնտակտային տվյալները:

Անուն
Ընկերություն
Հասցե
Հասցե 2
Քաղաք/Բնակավայր
Պետություն/Նահանգ
ZIP/Փոստային կոդ
Էլեկտրոնային հասցե
Հեռախոսի համար

