ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ COVID-19
ﭘرﺳشھﺎی ﻣﺗداول )(FAQs

ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط وﺻول ﮐﻧﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻧطﻘﮫ Los Angeles

 .1آﯾﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل  COVID-19ﻧﺗواﻧم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﭘرداﺧت اﻧﺟﺎم دھم ،ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑرای ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ درﺧواﺳت دھم؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻠﮫ .اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ  COVID-19ﻣرﺗﺑط اﺳت ﻧﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﭘرداﺧت اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد در
ﺷروع اوﻟﯾن روز ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺧﯾر ،از طرﯾﻖ وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑرای ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ درﺧواﺳت دھﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر
ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺳﺎﻻﻧﮫ ،ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺑر اﻣﻼک ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﻣﮑﻣل ،ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺗﺿﻣﯾن ﻧﺷده و ﻏﯾره( ﯾﮏ درﺧواﺳت ﻣﺟزا ﺛﺑت ﮐﻧﯾد .اﮔر
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن درﺧواﺳت ﺧود را ﺛﺑت ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  (213)9742111ﺑﺎ دﻓﺗر ﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد و درﺧواﺳت ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
 .2اﮔر ﻧﺗواﻧم در ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک را ﭘرداﺧت ﮐﻧم ،اﻣﺎ ﺑﺗواﻧم ﺑﺧﺷﯽ از آن را اﮐﻧون ﭘرداﺧت ﮐﻧم ،ﭼﮫ؟
ﭘﺎﺳﺦ :وﺻول ﮐﻧﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت ﭘرداﺧتھﺎی ﻗﺳطﯽ را ﻗﺑول ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺧود را
ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد ،ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﯾن درآﻣد ﺑﮫ ﺳرﭘﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن دوﻟت و اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣردم ﺑﮫ آن واﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﻣﺎﻧﻧد اﯾن .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده
ﺣﺳﺎب ﺧود ﺑر روی وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ درﺧواﺳت ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﺛﺑت ﮐﻧﯾد.
 .3ﭼﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺻﻼﺣﯾت ﺑرای درﺧواﺳت ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ  COVID-19ﻣﯽﺷوﻧد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﮫ وﺻول ﮐﻧﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﮐﮫ آن دﺳﺗﮫ از ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر
اﻣﻼک ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧﺎرج از اراده ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن ھﺳﺗﻧد را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد .وﺻول ﮐﻧﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺷراﯾط ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
 COVID-19را ﻣورد ﻣﻼﺣظﮫ ﻗرار ﺧواھد داد .از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ  COVID-19ﺑﺎ آن
روﺑرو ﺷدهاﯾد را ﺷرح دھﯾد .ﻣﺎ ھﻣﮫ درﺧواﺳتھﺎ را ﻣورد ﺑﮫ ﻣورد ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﯾم داد.
 .4ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧم ﯾﮏ درﺧواﺳت ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  COVID-19را ﺛﺑت ﮐﻧم؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت  ttc.lacounty.govﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﮔزﯾﻧﮫ ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﭘﯾروی
ﮐﻧﯾد و اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد .ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ارﺳﺎل ﻣﺳﺗﻧدات ﻧﯾﺳت .اﮔر ﺗﺷﺧﯾص دھﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ
درﺧواﺳت ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ،از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھﯾم داد.
 .5ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﻔﮭﻣم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻣن ﺑرای ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  COVID-19را درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻌد از ارﺳﺎل ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز درﺧواﺳت ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ،ﺳﯾﺳﺗم آﻧﻼﯾن ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺎﯾﯾد ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره را ﺑﮫ اﯾﻣﯾﻠﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ دادهاﯾد ارﺳﺎل ﺧواھﯾم ﮐرد .از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم اﯾن
ﺷﻣﺎره را ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮭدارﯾد و در ارﺗﺑﺎطھﺎی ﺑﻌدی از ﺷﻣﺎره ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 .6ﭘردازش درﺧواﺳت ﻣن ﺑرای ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  COVID-19ﭼﻘدر زﻣﺎن ﺧواھد ﺑرد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ درﺧواﺳتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ را طﯽ  45ﺗﺎ  60روز ﻣورد ﭘردازش ﻗرار ﻣﯽدھﯾم .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اﺿطراری ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ،ﻣﺎ ﺗﺄﺧﯾر در ﭘردازش را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
 .7ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ وﺻول ﮐﻧﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت در ﺣﺎل ﭘردازش درﺧواﺳتھﺎی ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ اﺳت ،آﯾﺎ ﺑﮭره ،ھزﯾﻧﮫﯾﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺳر رﺳﯾد ﺷده ﻣن اﺿﺎﻓﮫ ﺧواھد ﺷد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﯾر .ھﯾﭻ ﺟرﯾﻣﮫ ،ﺑﮭره ،ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺳر رﺳﯾد ﺷده ﺷﻣﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﺧواھد ﺷد.

اﮔر ھﻧﮕﺎم ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﯾﮏ اﺧطﺎرﯾﮫ/ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ از ﺳﻣت دﻓﺗر ﻣﺎ ،ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻣﯾن ﻗﺳط ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر
اﻣﻼک ﺷﻣﺎ ﺟرﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت ،ﻟطﻔﺎ ﻧﺗرﺳﯾد – اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رد ﺷدن درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
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ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط وﺻول ﮐﻧﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻧطﻘﮫ Los Angeles

 .8ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ وﺻول ﮐﻧﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت درﺧواﺳت ﻣن ﺑرای ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  COVID-19را ﭘردازش ﮐرد ،ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣدت
ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺧود را ﭘرداﺧت ﮐﻧم؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣدت زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾم .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ در ﻣورد درﺧواﺳت ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ،ﯾﺎ ﺟﮭت ﻣطﻠﻊ ﮐردن ﺷﻣﺎ از ﭘرداﺧتھﺎ و زﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻣﺷﺧص
ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ درﺧواﺳتﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھﯾم ﮔرﻓت.
 .9ﺷرﮐت وام ودﯾﻌﮫ ﻣﺳﮑن ﻧﺎﻣﮫای در ﺧﺻوص ﺗﺎﺧﯾر در ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺑرای ﻣن ارﺳﺎل ﮐرده اﺳت .ﭼﮫ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧم؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻟطﻔﺎ ﻧﺳﺧﮫای از ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﺷﻣﺎره ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ درﺧواﺳت ﺧود ﺑرای ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ،ﮐﮫ ﺑﻌد ﺛﺑت درﺧواﺳت
آﻧﻼﯾن ﺑراﯾﺗﺎن اﯾﻣﯾل ﮐردهاﯾم ،را ﺑﮫ ﺷرﮐت وام ودﯾﻌﮫ ﻣﺳﮑن ﺧود اراﺋﮫ دھﯾد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﭘردازش ﺣﺟم ﺑﺎﻻﯾﯽ از
درﺧواﺳتھﺎی واﺻﻠﮫ ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧود ھﺳﺗﯾم ،از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  (213)9742111ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ آدرس ttc.lacounty.gov
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن اﺣﺗﻣﺎﻻ دﺷوار ﺧواھد ﺑود .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﻠف ﺳروﯾس
ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﻣﻠﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘرداﺧت و درﺧواﺳت ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر داراﯾﯽ اﻟﻣﺛﻧﯽ در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ در دﺳﺗرس
ھﺳﺗﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ 2

 17ﺟوﻻی 2020

