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انتخابات عمومی شهرداری 
سه شنبه، 8 نوامبر، 2022
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گرد آواری شده   از  طریق HOLLY L.  WOLCOTT،  منشی   شهرداری

بروشور 
اطالعات 
رای دهنده

FARSI



For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

برای اطالعات درباره انتخابات، لطفا با 
شماره 1000-873-888-1 تماس بگیرید

شهرداری Los Angeles اطالعات رأی دهندگان را 
به زبان انگلیسی و نیز به زبانهای زیر ارائه میکند:



اطالعات رأی دھنده

مصوبھ ھای برگھ رای، استدالل ھا، و متن 
LH الیحھ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SP الیحھ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ULA قانون پیشنھادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

TOC-FA1 نوامبر 2022

فھرست مطالب

ثبت کننده-متصدی ثبت کانتی Los Angeles/منشی کانتی، مجری انتخابات 
شھرداری شھرLos Angeles است

این جزوه فقط شامل اطالعاتی درباره مصوبھ ھای برگھ  رای گیری شھرداری 
برای انتخابات ھمگانی شھرداری در 8 نوامبر 2022 است

برای اطالعات مربوط بھ انتخابات، مانند مراکز رای گیری، لطفا با کانتی 
LA بھ شماره 2666-815 (800) تماس بگیرید یا از وب سایت آنھا بھ نشانی 

www.lavote.gov بازدید کنید

خالصھ برگھ رای. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
صفحھ
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VIP-22نوامبر 2022

سھ صفحھ بعد شامل نسخھ ساده شده مصوبھ ھای برگھ رای شھرداری است. متن کامل 
ھر مصوبھ، ھمراه با اطالعات دیگر، پس از خالصھ برگھ رای چاپ می شود (صفحھ 

فھرست مطالب را ببینید).
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Los Angeles شهرداری LH پیشنهاد

عنوان: 
مجوز تأمین مسکن بیشتر برای افراد کم درآمد 

موضوع:
آیا مصوبه ای را با هدف مجوز دادن به نهادهای عمومی شهر Los Angeles جهت توسعه، ساخت وساز، 
یا خرید حداکثر 5,000 واحد دیگر برای اجاره افراد کم درآمد در هریک از ناحیه های شورای شهر، برای 

مجموع حداکثر 75,000 واحد دیگر برای افراد کم درآمد در شهر، به منظور رسیدگی به مسئله بی خانمانی و 
نیازهای مسکن ارزان قیمت، به شرط وجود بودجه و الزامات توسعه شهری تأیید می کنید؟

شرایط:
بند 34 قانون ایالتی، دولت محلی را ملزم می کند جهت توسعه، ساخت وساز یا کسب واحدهای مسکونی 

 Los Angeles اجاری افراد کم درآمد، تأیید رأی دهنده را دریافت کند. در سال 2008، رأی دهندگان شهر
مصوبه برگه رأی را تأیید کردند که باعث تأیید و حفظ سطح 3,500 واحد مسکونی افراد کم درآمد به ازای 

هر ناحیه شورای شهر و در کل وجود 52,500 واحد مسکونی افراد کم درآمد در شهر Los Angeles می شد. 
چندین ناحیه شورای شهر در حال رسیدن به محدودیت مجاز خود هستند. 

طبق آمار بخش مسکن، سطح فعلی برای حل معضل بی خانمانی و نیازهای مسکن مقرون به صرفه کافی 
نیست. در حال حاضر، مؤلفه مسکن 2029- 2021 شهرداری، طبق الزام قانون ایالتی، هدفی تعیین می کند 
که شهرداری 185,000 واحد مسکونی مقرون به صرفه برای خانوارهای کم درآمد و بسیار کم درآمد تا سال 

2029 تهیه کند.

پیشنهاد:
این الیحه به نهادهای عمومی در شهر اجازه می دهد اقدام به توسعه، ساخت یا کسب 5,000 واحد مسکونی 
اجاره ای دیگر برای افراد کم درآمد در هر ناحیه شورای شهر کنند تا مجموعاً 75,000 واحد مسکونی مجاز 

بیشتر برای افراد کم درآمد در شهر ایجاد شود.

رأی مثبت به معنی این است که:
مایلید به نهادهای عمومی شهر Los Angeles اجازه دهید اقدام به توسعه، ساخت یا کسب 5,000 واحد 

مسکونی اجاره ای بیشتر برای افراد کم درآمد در هر ناحیه شورای شهر کنند.

رأی منفی  به معنی این است که:
به نهادهای عمومی شهر Los Angeles اجازه نمی دهید اقدام به توسعه، ساخت یا کسب 5,000 واحد 

مسکونی اجاره ای بیشتر برای افراد کم درآمد در هر ناحیه شورای شهر کنند.

متن کامل این پیشنهاد، از صفحه 9 آغاز می شود.

BSLH-FA
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LOS ANGELES شهرداری SP پیشنهاد

عنوان: 
مالیات بر قواره برای تسهیالت پارک ها و مراکز تفریحی 

موضوع:
آیا با اتخاذ قانونی با هدف تأمین بودجه برای پارک ها، مراکز تفریحی، استخرها، زمین های بازی، آبراه ها، 

سواحل، فضاهای سبز، فضاهای باز، مراکز مراقبت از کودک و غیره، و افزایش برابری در دسترسی 
به پارک ها در شهر Los Angeles، ازطریق اعمال مالیاتی حدوداً 8.4 سنت به ازای هر فوت مربع بر 

بسته های ارتقایافته، با کاهش به حدوداً 2.2 پس از تکمیل برخی برنامه ها یا پس از گذشت 30 سال، ضمن 
نظارت شهروندان و قائل شدن استثناهایی برای خانوارهای کم درآمد موافقت می کنید؟

شرایط:
در سال 1996، رأی دهندگان پیشنهاد K: برنامه LA برای کودکان را به تصویب رساندند که یک منطقه 

ارزیابی را در وسعت شهر ایجاد می کرد تا بودجه تملک، توسعه، بهبود و بازسازی پارک ها و امکانات 
تفریحی را تأمین کند. بودجه پیشنهاد K در سال مالی 27- 2026 منقضی می شود. 

پیشنهاد:
این الیحه باعث تأیید مالیات بر قواره جدید حدوداً 8.4 سنت در هر فوت مربع می شود که ساالنه حدود 

227  میلیون دالر درآمد ایجاد می کند. این مالیات پس از تکمیل برنامه بودجه یا ظرف 30 سال، هرکدام که 
زودتر رخ دهد، به حدود 2.2 سنت در هر فوت مربع کاهش می یابد. این بودجه ها به بازسازی، بهسازی، 
بهبود، توسعه، افزودن، کسب و عملیات ها نگهداری برنامه ها و فضاهای باز و مراکز تفریحی اختصاص 
می یابد، از جمله فضاهای سبز مرکز شهری و باغ وحش Los Angeles، مسیرهای آبی و مؤلفه های آبی 

شامل رودخانه Los Angeles و آبریز Sepulveda، و تسهیالت پارک ها نظیر استخرها، مراکز مراقبت از 
کودکان و زمین های بازی. از وجوه بودجه می توان برای پرداخت هزینه های حسابرسی و عملیات کمیته های 

نظارت استفاده کرد. یک کمیته نظارت شهروندان تشکیل می شود تا در مورد پروژه هایی که باید بودجه به 
آن ها تخصیص داده شود به شهرداری مشورت دهد. شاخص برابری شهر باید در این توصیه ها لحاظ شود.

رأی مثبت به معنی این است که:
می خواهید مالیات برقواره را تأیید کنید تا بودجه با مالحظات برابری به هزینه های مرتبط با امکانات 

تفریحی و پارک تخصیص یابد. 

رأی منفی  به معنی این است که:
نمی خواهید مالیات برقواره را تأیید کنید تا بودجه با مالحظات برابری به هزینه های مرتبط با امکانات 

تفریحی و پارک تخصیص یابد. 

متن کامل این ماده، از صفحه 20 آغاز می شود.

BSSP-FA
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LOS ANGELES شهرداری ULA قانون پیشنهادی

عنوان: 
تأمین بودجه برنامه های مسکن ارزان قیمت و کمک به مستأجران ازطریق اعمال مالیات بر 

نقل وانتقال امالک 

موضوع:
آیا باید قانونی تصویب شود که مالیات بر فروش یا انتقال برای امالک باالی 5 میلیون دالر بسته شود تا 

بودجۀ برنامه های کمک به مستأجران و مسکن مقرون به صرفه تأمین گردد؟

شرایط: 
حدود 41,000 فرد بدون خانه در Los Angeles زندگی می کند. حدود %63  از ساکنین خانه ها اجاره نشین 

هستند. بودجه محلی اختصاص یافته به برنامه های مستأجر و مسکن مقرون به صرفه محدود است. شهرداری 
مالیات انتقال ثبت شده برای فروش یا انتقال امالک را جمع آوری می کند که از آن جهت تأمین بودجه خدمات 

شهرداری استفاده می شود. این الیحه یک مالیات انتقال امالک بیشتر برای امالک باالی 5 میلیون دالر 
تعیین می کند تا بودجه برنامه های مستأجر و مسکن مقرون به صرفه تأمین گردد. 

پیشنهاد:
این برگه رأی پیشنهادی تحت حمایت مالی شهروندان دارای این ویژگی هاست:

اعمال %4  مالیات در فروش اموال واقعی یا انتقال های بین 5 تا 10 میلیون دالر؛  •
اعمال %5.5  مالیات در فروش اموال واقعی یا انتقال های 10 میلیون دالر یا بیشتر؛  •

تنظیم ساالنه آستانه ارزش ملک بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده زنجیره ای؛   •
معاف بودن مسکن ها، نهادهای عمومی و غیرانتفاعی خاص از پرداخت مالیات؛  •

ایجاد مالیات دائمی تا زمانی که رأی دهندگان آن را لغو کنند؛   •
تأمین ساالنه حدود 600 میلیون تا 1.1 میلیارد دالر برای برنامه های فعلی و جدید؛   •

استفاده از حداقل %92  درآمد برای برنامه های کمک به مستأجر و مسکن مقرون به صرفه تحت   •
مدیریت بخش مسکن Los Angeles، و تا %8  برای کارهای اجرایی؛

ایجاد کمیته نظارت شهروندان برای ارائه پیشنهاد در مورد برنامه و هزینه کرد بودجه؛ و  •
ایجاد شورای مستأجر جهت ارائه مشاوره در زمینه موضوعات مربوط به مسکن.   •

رأی مثبت به معنی این است که:
می خواهید قانونی تصویب شود که مالیات بر فروش یا انتقال امالکی که از مالیات معاف نیستند و قیمت 

آن ها باالی 5 میلیون دالر است، بسته شود تا بودجۀ برنامه های مستأجران و مسکن مقرون به صرفه تأمین 
شود. 

رأی منفی  به معنی این است که:
نمی خواهید قانونی تصویب شود که مالیات بر فروش یا انتقال امالکی که از مالیات معاف نیستند و قیمت آن ها 

باالی 5 میلیون دالر است، بسته شود تا بودجۀ برنامه های مستأجران و مسکن مقرون به صرفه تأمین شود.

متن کامل این قانون پیشنهادی در صفحه 39 شروع می شود.

BSULA-FA
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 مجوز تأمین مسکن اضافه تر برای افراد کم درآمد. 
.LH الیحه دولت

آیا باید الیحه ای با هدف مجوز دادن به نهادهای عمومی در شهر Los Angeles جهت توسعه، 
ساخت وساز، یا خرید حداکثر 5,000 واحد دیگر برای اجاره افراد کم درآمد در هریک از ناحیه های 

شورای شهر به منظور رسیدگی به مسئله بی خانمانی و نیازهای مسکن ارزان قیمت، به شرط وجود بودجه 
و الزامات توسعه شهری اتخاذ شود؟ 

 خالصه عادالنه 
تهیه شده توسط: SHARON M. TSO، تحلیل گر ارشد قانون گذاری

به موجب بند 34 قانون ایالتی، دولت محلی ملزم است جهت توسعه، ساخت وساز یا کسب برخی از 
واحدهای مسکونی برای اجاره افراد کم درآمد، تأیید رأی دهندگان را دریافت کند. برای هر پروژه ای که 
بیش از 50 درصد واحدها برای خانوارهای کم درآمد محدود شده است، اختیار بند 34 الزامی می باشد. 

در سال 2008، رأی دهندگان شهر Los Angeles مصوبه برگه رأی را تأیید کردند که باعث تأیید و حفظ 
3,500 واحد مسکونی مختص افراد کم درآمد به ازای هر ناحیه شورای شهر و مجموعاً 52,500 واحد 
مسکونی مختص افراد کم درآمد در شهر Los Angeles می شد. اداره مسکن Los Angeles گزارش 
می دهد که سطح کنونی اختیار بند 34 برای رسیدگی به امور بی خانمان ها و پاسخگویی به نیازهای 

مسکن ارزان این شهر کافی نیست. 

از سال 1969، ایالت California ملزم داشته که تمام شهرها و کانتی ها برنامه ریزی کافی را برای 
پاسخگویی به نیازهای مسکن جوامع از طریق یک »مؤلفه مسکن« صورت دهند. مؤلفه مسکن بخشی 
از طرح عمومی هر دولت محلی است و باید هر هشت سال به روزرسانی شود و باید با استانداردها و 

الزامات تعیین شده ایالت منطبق باشد. مؤلفه مسکن 2029-2021 شهرداری، طبق الزام قانون ایالتی، هدفی 
تعیین می کند مبنی بر اینکه شهرداری 185,000 واحد مسکونی ارزان قیمت برای خانوارهای کم درآمد 

و بسیار کم درآمد تا سال 2029 فراهم کند. افزایش کل اختیار کنونی بند 34 امکاِن افزایش توسعۀ مسکن 
را برای اقشار کم درآمد و بسیار کم درآمد و حمایت از تالش های شهرداری برای دستیابی به هدف مؤلفه 

مسکن 2029-2021 فراهم می کند.

این الیحه به نهادهای عمومی در شهر اجازه توسعه، ساخت یا خرید 5,000 واحد اضافه تر را برای 
اجاره مسکن افراد کم درآمد در هریک از ناحیه های شورای شهر می دهد، که به عبارتی برابر است با 

75,000 واحد احتمالی در سطح شهر. بدین ترتیب، جمعاً 127,500 واحد مسکن برای افراد کم درآمد در 
شهر Los Angeles فراهم می شود که منوط به موجود بودن بودجه و الزامات توسعه شهری خواهد بود.

تأیید رأی دهندگان در افزایش اختیار بند 34 ملزم یا تضمین نمی کند که تعداد مجاز واحدها توسط 
شهرداری یا سایر نهادهای عمومی، توسعه، ساخته یا تصاحب شود. همچنین، مجوز ارائه بودجه 
اضافه تر را برای چنین اهدافی الزامی نمی کند یا چنین پروژه هایی را از بررسی عمومی یا سایر 

فرآیندهای توسعه که شهرداری ملزم کرده است مستثنی نمی کند.

این الیحه، در صورت تأیید شدن از سوی اکثریت رأی دهندگان، قابل اجرا خواهد بود.

LH
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 بیانیه تاثیر مالی 
تهیه شده توسط: MATTHEW W. SZABO، مامور اداری شهر

این الیحه تعداد واحد های مسکن اجاره ای مختص افراد کم درآمد را که نهادهای عمومی می توانند در 
شهر Los Angeles توسعه دهند، بسازند یا خریداری کنند به 5,000 واحد به  ازای هریک از ناحیه های 

شورای شهر افزایش می دهد. به موجب بند XXXIV از قانون اساسی ایالت California، این فعالیت ها 
مستلزم تأیید رأی دهنده است. در سال 2008، رأی دهندگان یک سطح 3,500 واحدی را برای هر منطقه 

تایید کردند و این الیحه آن سطح را به 8,500 می رساند. تعداد کمی از منطقه ها در حال رسیدن به سطح 
3,500 هستند. 

این مصوبه ملزم نمی دارد که شهرداری تعداد واحدهای بیشتری توسعه دهد، بسازد یا خریداری کند، 
یا مجوز منبع بودجه جدیدی را برای مسکن اجاره ای مختص افراد کم درآمد صادر کند. عالوه براین، 
با توجه به اینکه بزرگترین منابع بودجه عبارتند از بودجه فدرال و تأمین مالی اوراق قرضه با تأیید 

رأی دهنده، این مصوبه اثری روی موجود بودن بودجه برای مسکن اجاره ای افراد کم درآمد نمی گذارد. از 
این رو، هیچ تأثیر مالی از اتخاذ این الیحه ناشی نخواهد شد. 
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LH استدالل در طرفداری از قانون پیشنهادی

به پیشنهاد LH رأی مثبت دهید

پیشنهاد LH به شهرداری Los Angeles اجازه می دهد تا 75000 واحد مسکن مقرون به صرفه بسازد، 
توسعه دهد یا خریداری کند.

بحران مسکن Los Angeles هر روز بدتر می شود و تعداد بیشتری از لس آنجلسی ها با ناامنی مسکن و 
بی خانمانی مواجه می شوند. شهرداری Los Angeles از سال 2008 مجوز مسکن مقرون به صرفه بیشتری 

را نداده است. ما باید در برخورد با بحران زمانه خود جدی باشیم.

پیشنهاد LH خیلی راحت به شهرداری Los Angeles اجازه می دهد که امر توسعه یا دستیابی به مسکن 
مقرون به صرفه را دنبال کند - آن را تأمین بودجه، تأمین محل یا تأیید نمی کند. 

هرگونه مسکن جدید پیشنهادی برای افراد کم درآمد همچنان مشمول بررسی زیست محیطی، ورودی جامعه 
و تأیید شهرداری خواهد بود. 

پیشنهاد LH تضمین می کند که هر پروژه مسکن جدید در سراسر شهر به همراه 5000 واحد مجاز در هر 
یک از 15 منطقه شورای شهر توسعه می یابد.

این پیشنهاد با توجه به الزام قانون اساسی ایالت California که کلیه مسکن های مقرون به صرفه جدید با 
بودجه عمومی باید توسط رأی دهندگان تأیید شود، نیاز به تأیید رأی دهندگان دارد.

قانون پیشنهادی LH یک ابزار ضروری در مبارزه برای برچیدن همسایگانمان از خیابان و کمک به هر 
لس آنجلسی برای یافتن خانه شان است.

به پیشنهاد LH، رأی مثبت دهید.

LH افراد امضا کننده استدالل در طرفداری از پیشنهاد

JON DEUTSCH
رئیس کل

 Los Feliz Neighborhood Council

ALAN GREENLEE
مدیر اجرایی

 Southern California Association of NonProfit Housing

هیچ استداللی برعلیه این الیحه قانونی ارسال نشده بود.

AFLH-FA

استدالل هایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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LH الیحه دولت

متن اقدام پیشنهادی برای رأی

قطعنامه

قطعنامه ای که به رأی دهندگان مجوزی را برای توسعه، ساخت، یا مالکیت حداکثر 5000 
 Los Angeles واحد مسکن اجاره ای  اضافی  برای اقشار کم درآمد در هر ناحیه  شورای  شهرداری

)شهرداری(  مطابق با ماده XXXIV قانون اساسی ایالتی می دهد.

 نظر به اینکه، نهادهای عمومی در شهرداری بتوانند برای توسعه، ساخت، یا به دست آوردن 
مالکیت دسته های خاصی از پروژه های مسکن با اجاره پایین اقدامی انجام دهند؛ بر اساس ماده XXXIV قانون 

اساسی ایالت California تأیید اکثریت رأی دهندگان واجدشرایط شهرداری در انتخابات الزم است. 

نظر به اینکه، در نوامبر 2008، رأی دهندگان شهرداری پیشنهاد B را با عنوان "بروز 
 XXXIV رسانی مجوز مسکن با اجاره پایین" تصویب کردند، که تصویب این پیشنهاد مجوزهای قبلی ماده

شهرداری را که به 3500 واحد اجاره ای در هر ناحیه شورای شهرداری برای اقشار کم درآمد مجوز 
می داد، یکپارچه و حفظ می کرد و موانع دسترسی را به منابع مالی فدرال و ایالتی جهت ساخت مسکن 

اجاره ای برای اقشار کم درآمد برطرف می کرد؛

نظر به اینکه، سطح مجوز فعلی شهرداری از ماده XXXIV که 3500 واحد در هر ناحیه شورای 
شهرداری است، توانایی توسعه بیشتر، ساخت، یا مالکیت مسکن اجاره ای برای اقشار کم درآمد را محدود می کند و 

همچنین محدودیت هایی در توانایی شهرداری برای رفع بی خانمانی و نیازهای مسکن مقرون به  صرفه ایجاد می کند.

نظر به اینکه، از اول ماه می 2022، پنج ناحیه شورای شهرداری دارای موجودی کمتر از 
1000 واحد مسکونی اجاره ای باقیمانده از سطوح مجاز خود برای اقشار کم درآمدهستند.

نظر به اینکه، شهرداری برای توسعه، ساخت یا خرید پروژه های اضافی مسکن اجاره ای    
برای اقشار کم درآمد در هر ناحیه شورای شهرداری و در سرتاسر شهرداری برای رسیدگی به وضعیت 

بی خانمان ها و رفع نیازهای تقاضای مسکن مقرون به صرفه شهرداری، به اختیار ماده XXXIV نیاز دارد؛ و

نظر به اینکه، تأیید رأی دهندگان از ماده اضافه شده XXXIV الزام یا تضمین نمی کند که تعداد   
مجاز واحدها توسط شهرداری، ایالت یا دولت فدرال، توسعه، ساخته یا تصاحب شود، و همچنین مجوز 

ارائه بودجه اضافی برای چنین اهدافی را الزامی نمی کند یا چنین پروژه هایی را از بررسی عمومی و سایر 
فرآیندهای توسعه مورد نیاز شهرداری مستثنی نمی کند. 

بنابراین این مسأله هم اکنون توسط مردم شهرداری Los Angeles به شرح زیر حل و فصل می شود:

بند 1.  مطابق با ماده XXXIV قانون اساسی ایالتی، رأی دهندگان شهرداری بدینوسیله به نهادهای 
عمومی در شهرداری اجازه می دهند تا حداکثر 5000 واحد اضافی مسکن با اجاره کم در هر ناحیه شورای 

شهرداری برای افراد کم درآمد  شهرداری ایجاد کنند، بسازند و/یا خریداری کنند، در مجموع تا 75000 
واحد اضافی مسکن با اجاره کم در شهرداری برای افراد کم درآمد.

بند 2.  مجوز واحدهای مسکونی اضافی با اجاره کم در شهرداری که با تصویب این مصوبه 
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ارائه می شود، به کلیه مجوزهای قبلی در خصوص مسکن با اجاره کم در شهرداری از جمله مجوزهای 
قبلی تصویب شده توسط رأی دهندگان بر اساس ماده XXXIV اضافه می شود.

بند 3.  شهرداری همچنین مجاز است هر گونه اقدام الزم برای اجرای این مصوبه را انجام دهد.

بند 4.  شرایط مجوز مندرج در این مصوبه باید به همان شیوه ای تفسیر شود که ماده XXXIV قانون 
اساسی ایالتی و هر قانون یا موردی، آن بخش را تفسیر می کند.

بند 5.  مطابق با ماده XXXIV، مجوز ارائه شده توسط این مصوبه درصورتی توسط رأی دهندگان 
شهرداری تصویب و تأیید شده به شمارمی رود که این مصوبه با اکثریت آراء انتخاب کنندگان که به آن رأی 

می دهند تصویب شود.  این مجوز ده روز پس از اعالم نتایج انتخابات توسط شورای شهرداری معتبر خواهد بود.
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 مالیات بر قواره برای تسهیالت پارک ها و مراکز تفریحی 
.SP الیحه دولت

آیا باید قانونی با هدف تأمین بودجه برای پارک ها، مراکز تفریحی، استخرها، زمین های بازی، آبراه ها، 
سواحل، فضاهای سبز، فضاهای باز، مراکز نگهداری از کودکان و غیره، و افزایش برابری در 

دسترسی به پارک ها در شهر Los Angeles، ازطریق اعمال مالیاتی معادل 0.08414 دالر به ازای هر 
فوت مربع بر قواره های ارتقایافته، با کاهش به 0.0222 دالر پس از تکمیل برخی برنامه ها یا پس از 
گذشت 30 سال، ضمن نظارت شهروندان و قائل شدن استثناهایی برای خانوارهای کم درآمد، که بدین 

ترتیب مبلغی معادل 227 میلیون دالر در سال حاصل می شود اتخاذ شود؟ 

 خالصه عادالنه 
تهیه شده توسط: SHARON M. TSO، تحلیل گر ارشد قانون گذاری

در سال 1996، رأی دهندگان انتقال »پیشنهاد K: برنامه LA برای کودکان« )پیشنهاد K( را به تصویب 
رساندند که یک ارزیابی در سراسر شهر ایجاد کرد و 25 میلیون دالر در سال برای تملک، توسعه، 

 27‑2026 )FY( در سال مالی K بهبود و بازسازی پارک ها و مراکز تفریحی تأمین نموده است. پیشنهاد
منقضی خواهد شد و نتیجه آن از دست رفتن بودجه برای پشتیبانی ازتسهیالت پارک ها و مراکز 

تفریحی است.

الیحه پیشنهادی در برگه رأی اساس نامه شهرداری را اصالح خواهد کرد تا شهرداری بتواند بودجه های 
الزم برای بازسازی، اصالح، بهبود، توسعه و تملک و نیز بهره برداری و نگهداری از مکان های زیر 

را از طریق اعمال مالیات بر قواره ویژه بر اموال غیر منقول ارتقا یافته در شهر وصول کند: فضاهای 
باز و مکان های تفریحی نظیر موزه ها، تئاترها، باغ  وحش Los Angeles و فضاهای سبز شهری، 

آبراه ها و عناصر آبی نظیر رودخانه Los Angeles، حوزه رودخانه Sepulveda ، مراکز تفریحی، 
استخرها و حمام ها، مراکز نگهداری از کودکان، مراکز سالمندان، مسیرهای پیاده روی، مراکز پیک  
نیک، زمین های بازی، زمین های ورزشی و سایر فضاهای عمومی باز. توزیع صندوق های مالیات 

ویژه بر اساس شاخص برابری حقوق شهر با هدف ایجاد دسترسی سالم و ایمن جوامع فقیر به تسهیالت 
پارک ها و امکانات تفریحی در اولویت قرار داده خواهد شد. 

درصورت تأیید، نرخ مالیات بر قواره ویژه که باید اعمال شود 0.08414 دالر به ازای هر فوت مربع 
از قواره های اموال غیرمنقول )ملک( با شروع سال مالی 2023‑24 )که ساالنه تقریباً 227 میلیون دالر 

تولید می کند( به 0.0222 دالر پس از تکمیل برنامه های سرمایه یا در سال مالی 2053‑54 کاهش می یابد، 
هر کدام زودتر رخ دهد )تقریباً 60 میلیون دالر در سال(. 

این الیحه معافیت هایی از مالیات بر قواره ویژه را برای قواره های متعلق به شرکت های غیرانتفاعی، 
خانوارهای کم درآمد و بخشی از دولت فراهم می کند. شهرداری روال ها و رهنمودهایی برای دارندگان 

قواره ها ایجاد خواهد کرد تا برای یک معافیت از مالیات بر قواره ویژه درخواست دهند. 

این مالیات باید در همان زمان و به همان شیوه توسط کانتی اخذ و وصول شود و مشمول همان جریمه ها 
و سود مالیات بر ارزش امالک باشد که کانتی از ۱ ژوئیه ۲۰۲۳ به بعد وصول کرده است، مگر اینکه 

شورای شهر به دنبال روش دیگری برای وصول مالیات بر قواره ویژه باشد. 

وجوه وصول شده از مالیات بر فواره ویژه، از جمله جریمه ها و سود مالیات، باید در یک صندوق با 
عنوان »صندوق مالیات بر قواره ویژه برای تسهیالت پارک ها و مراکز تفریحی« )صندوق( واریز شود. 
وجوه واریز شده به صندوق مشمول بازگشت به صندوق ذخیره شهرداری نخواهد بود. درآمدهای حاصل 

SP
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از سود ایجاد شده توسط صندوق باید در صندوق بماند و برای اهدافی که مالیات بر قواره ویژه برای آن 
ها وضع شده است استفاده گردد. 

کمیته نظارت شهروندان بنا به مقررات تشکیل خواهد شد تا توصیه هایی در مورد پروژه هایی که باید 
از محل مالیات بر قواره ویژه تأمین مالی شوند ارائه گردد و بر اجرا و عملکرد پروژه ها، برنامه ها و 
خدماتی که توسط مالیات بر قواره ویژه تأمین می گردد نظارت شود. یک کمیته نظارت اجرایی متشکل 

از شهردار، مسئول اداری شهرداری و تحلیل گر ارشد قانون گذاری برای بررسی، اصالح و اتخاذ 
هرگونه توصیه درخصوص پروژه ای که توسط کمیته نظارت بر شهروندان بر اساس اولویت ها و 

پاداش های بودجه تهیه شده است، بنا به مقررات تشکیل خواهد شد. در چنین توصیه هایی، باید شاخص 
برابری حقوق شهر که هر از چند گاهی توسط شهرداری اصالح می شود، با هدف دسترسی جوامع فقیر 
به پارک و فضاهای باز شهری و مکان های تفریحی، آبراه های شهر و عناصر آبی و/یا تسهیالت پارک 

مدنظر قرار گیرد. 

سرحسابدار باید یک گزارش ساالنه برای شورای شهر ارائه و آماده سازد به طوری که مطابق با قانون 
ایالتی، کلیه رسیدها و مخارج وابسته به صندوق را مشخص کند. 

اگر این الیحه حداقل دوسوم رأی رأی دهندگان را دریافت کند، اجرایی خواهد شد. 

 اعالمیه تاثیر مالی 
تهیه شده توسط: MATTHEW W. SZABO، مسئول اداری شهرداری

این پیشنهاد یک مالیات بر قواره جدید بر امالک اعمال می کند که برمبنای فوت مربع از بهسازی ها 
و با نرخ 0.08414 دالر به ازای هر فوت مربع از بهسازی های قواره است. انتظار می رود مالیات 

مذکور تقریباً 227.4 میلیون دالر درآمد در سال تولید کند. درآمدهای مالیاتی باید برای اهداف تأمین 
بودجه تملک، نگهداری و بهره برداری از پارک ها، مراکز تفریحی، استخرها، زمین های بازی، آبراه ها، 

سواحل، فضاهای سبز، فضاهای باز، مراکز نگهداری از کودکان و سایر امکانات استفاده شود.

پس از تکمیل برخی از برنامه های سرمایه یا از شروع سال مالی 2053‑54، هرکدام زودتر باشد، مالیات 
به 0.0222 دالر به  ازای هر فوت مربع از بهسازی ها کاهش می یابد. نرخ کاهش یافته انتظار می رود که 

تقریباً 60 میلیون دالر درآمد ساالنه برای بودجه اجرای برنامه و هزینه های بهره برداری و نگهداری 
تأمین کند.

انتظار نمی رود که این پیشنهاد دولت تأثیر مهمی بر امور مالی شهرداری داشته باشد، زیرا مخارج 
برنامه بطور کامل از مبالغ وصولی مالیات بر قواره تأمین بودجه می شوند.
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SP استدالل موافق با پیشنهاد

همه به پارک های ایمن و تمیز نیاز داریم. پارک های ما امروز نیازمند کمک ما هستند. 

به همین دلیل به Measure SP نیاز داریم.

مطمئناً باید به معضل بی خانمانی در پارک های محله مان رسیدگی کنیم. این کار را می توان به شیوه ای 
انسانی با همکاری سازمان های مذهبی محلی، مؤسسه های غیرانتفاعی و سازمان های خدمات اجتماعی انجام 

داد، اما باید حتماً انجام شود. پارک هایمان باید برای استفادۀ همه مان ایمن و تمیز باشد.

بیش از 100,000 کودک LA در برنامه های تابستانی و فوق برنامه سازمان دهی شده شرکت می کنند، 
 Measure .برنامه هایی که به قرارگیری کودکان در مسیر صحیح زندگی و به دور از مشکل کمک می کنند

SP از این برنامه ها حیاتی پشتیبانی و به کاهش فعالیت های باندهای خالفکاری کمک می کند. 

تعداد بسیار زیادی از پارک ها و مراکز تفریحی دچار مشکالتی هستند نظیر آزبست، کپک، سقف های 
نشت دار، نبود آب آشامیدنی سالم، آسیب موریانه ها، دیوارهای در حال پوسیدن، لوله کشی بد، خطوط گاز و 

فاضالب قدیمی، سرویس های بهداشتی و روشنایی غیرایمن. بسیاری از این پارک ها و مراکز برای افراد 
دچار ناتوانی و اغلب برای سالمندان قابل دسترسی نیستند. 

برای حل این مشکالت به Measure SP نیاز داریم. 

Measure SP باعث حفظ آب آشامیدنی سالم در پارک ها و مراکز تفریحی می شود. 

Measure SP شرایط ناایمن در پارک های محلی، زمین های بازی، مراکز تفریحی، مراکز سالمندان و 
دیگرمکان ها را ازبین میبرد تا امنیت ما را حفظ کند.

Measure SP همچنین به تالش برای رفع مشکل خشکسالی مستمر و حفظ کیفیت آب کمک می کند. 

Measure SP پارک ها، سواحل و مناطق طبیعی ما را تمیز می کند، زباله و مواد آالینده را از رودخانه ها، 
نهرها، دریاچه ها، آب های ساحلی و سواحل دور نگه می دارد. 

Measure SP از آلودگی آب های زیرزمینی محلی و حیاتی ما جلوگیری می کند. 

Measure SP باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود و از طریق ذخیرۀ آب، شامل گیاهان مقاوم در برابر 
خشکسالی و افزایش استفاده از آب بازیافت شده برای زمین های بازی، نماها، چمن کاری ها و مناطق طبیعی 

به ما کمک می کند از منابع آب آشامیدنی محلی ارزشمندمان محافظت کنیم. 

Measure SP همچنین باعث قطع درختان خشک شده و علف های خشک می شود تا ریسک آتش سوزی 
جنگل کاهش یابد و از محله هایمان محافظت شود.

Measure SP دارای مسئولیت پذیری و افشای عمومی سختگیرانه تمام هزینه کردهاست. 

همه به پارک های ایمن و تمیز نیاز داریم. به SP رأی مثبت دهید!

استدالل هایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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SP افراد امضاء کننده استدالل موافق با پیشنهاد

JOE BUSCAINO  JIMMY KIM
مدیر کل  عضو شورا
City of Los Angeles  L.A. City Recreation & Parks

ROBERT ARIAS
رئیس
San Fernando Coalition on Gangs

GREGORY BOYLE
مؤسس
Homeboy Industries

CAROLYN RAMSAY
مدیر اجرایی
LA Parks Foundation

DR. ALICE “SWEET ALICE” HARRIS
مؤسس
Parents of Watts
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SP رد استدالل موافق با پیشنهاد

پیشنهاد SP مالیات بر دارایی را تا 84.14 دالر به ازای هر 1000 فوت مربع افزایش می دهد.

صاحب یک خانه 1500 فوت مربعی فقط در 15 سال اول 1893.15 دالر اضافی پرداخت خواهد کرد!

مالیات دهندگان از قبل برای نگهداری از پارک ها مالیات پرداخت می کنند، اما شهرداری پول را جای 
دیگری مصرف می کند.

شورای شهر از بودجه جاری پارک ها با اخذ هزینه از مراکز تفریحی و پارک ها برای خدمات 
شهری که به صورت رایگان به سایر ادارات ارائه می شد، پول را هدایت می کند. طبق وب سایت خود 

Recreation and Parks، »این هزینه های غیرمستقیم اکنون بیش از 23 درصد )43 میلیون دالر( از کل 
بودجه سازمان را تشکیل می دهند.« )منبع: www.laparks.org/department در 21/8/22( 

پیشنهاد SP مالیاتی است که باید برای المپیک پرداخت شود.

Joe Buscaino، عضو شورای شهر، در یک طرح شورای شهر در سال 2021 اذعان کرد که برای 
»ارتقای« امکانات تفریحی و پارک ها برای المپیک 2028 به افزایش مالیات نیاز است. پیشنهاد SP افزایش 

6.8 میلیارد دالری مالیات برای 30 سال است!

به پیشنهاد SP رای مخالف بدهید.

اطالعات بیشتر:
Howard Jarvis Taxpayers Association

213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

 اشخاص امضاء کننده رد استدالل موافق با 
 SP پیشنهاد

JON COUPAL
رئیس
Howard Jarvis Taxpayers Association

MICHAEL D. ANTONOVICH
Los Angeles ناظر شهرستان
Ret, 1980-2016

JACK HUMPHREVILLE
حامی بودجه شورای محلی

DANIEL M. YUKELSON
مدیر اجرایی
Apartment Association of Greater
Los Angeles

استدالل هایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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SP استدالل در مخالفت با پیشنهاد

به پیشنهاد SP رأی منفی دهید، زیرا در 30 سال باعث تحمیل هزاران دالر به مالیات دهندگان می شود.

پیشنهاد SP باعث تحمیل 84.14 دالر در سال به ازای 1,000 فوت مربع خانه برای مالکان خانه می شود. 
مالک خانه 1,500 فوت مربع باید مبلغ مازاد 1,893.15 دالر را فقط ظرف 15 سال نخست بپردازد.

به پیشنهاد SP رأی منفی دهید، زیرا این پیشنهاد به معنای افزایش عظیم مالیات است.

در سال 1996، رأی دهندگان پیشنهاد K را که افزایش مالیات برای پارک ها را در سال 2026 به اتمام 
می رساند، تصویب کردند. سیاستمداران قصد دارند یک افزایش مالیات جدید را جایگزین این مالیات در 

حال انقضا کنند. اما پیشنهاد SP باعث افزایش مالیات به میزان 227 میلیون دالر در سال می شود. این مبلغ 
تقریباً 10 برابر مبلغ پیشنهاد K است که 25 میلیون دالر در سال است.

به پیشنهاد SP رأی منفی دهید، زیرا این مالیات پنهانی برای تأمین هزینه های المپیک است

دسامبر گذشته، Joe Buscaino، عضو شورای شهر، درخواستی خطاب به شهرداری جهت استخدام 
مشاوری ارائه داد تا یک الیحه قانونی برگه رأی جهت تأمین بودجه 2.1 میلیارد دالری برای بهبود 

پارک ها و فضاهای تفریحی ارائه شود. در این درخواست بیان شد "با توجه به میزبانی شهر از المپیک 
تابستانه 2028، و برگزاری رقابت های مختلف در چندین مراکز تفریحی و پارک ها، اکنون باید اقدام کنیم 
تا اطمینان حاصل شود ارتقاها و تعمیرات پیش از بازی ها به اتمام رسیده باشند." پیشنهاد SP یک افزایش 

مالیات برای پرداخت هزینه های المپیک است.

به پیشنهاد SP رأی منفی دهید، زیرا این پیشنهاد به معنای کسب درآمد سه برابر بیش از مبلغ 
موردنیاز است

افزایش مالیات 2.1 میلیارد دالری برنامه ریزی شده به پیشنهاد SP تغییر کرد، که باعث افزایش مالیات به 
بیش از سه برابر آن مبلغ می شود. شورای شهر قصد داشت مبلغ بیشتری هزینه کند، بنابراین در ماه می، 

مأمور اداری شهرداری برنامه افزایش مالیات 4.6 میلیارد دالری را ارائه کرد. سپس در ماه ژوئن، شورای 
شهر "سایر پروژه های احتمالی"، از جمله نوسازی رودخانه عظیم  .L.A، را شناسایی کرد که نیازمند افزایش 

مالیات است. پیشنهاد SP نیازمند 6.8 میلیارد دالر است!

به پیشنهاد SP رأی منفی دهید.

برای اطالعات بیشتر:
Howard Jarvis Taxpayers Association

213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

استدالل هایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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SP افراد امضاءکننده استدالل در مخالفت با پیشنهاد

JON COUPAL
رئیس کل
Howard Jarvis Taxpayers Association

MICHAEL D. ANTONOVICH
Los Angeles سرپرست کانتی

 Ret., 1980-2016

JACK HUMPHREVILLE
وکیل بودجه شورای محلی
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SP رد استدالل مخالف با پیشنهاد

بیایید واضح بگوییم: Measure SP هیچ ربطی به المپیک ندارد. 

المپیک در Measure SP یا برنامه هزینه های آن ذکر نشده است. آن استدالل نادرست، سیاستی با سوء 
نیت است. 

بودجه Measure SP را فقط می توان برای یک چیز خرج کرد: برای تمیز و ایمن نگه داشتن 1100 
پارک محلی LA، زمین های بازی، برای سالمندان، مراکز تفریحی، برای جوانان و مراکز اجتماعی 

 .Los Angeles

بیش از 100000 کودک در Los Angeles برای برنامه های بعد از مدرسه و تابستان به مکان های امنی 
برای بازی تکیه می کنند، که برای کاهش فعالیت گروه های خالفکار و کمک به بچه ها در مسیر درست 

ضروری است. 

ساکنین Los Angeles، در تمام سنین، از همه محله ها، همیشه به پارک های محلی، مراکز سالمندان، 
مراکز تفریحی و مراکز اجتماعی متکی هستند. 

بودجه سال 1996 رو به اتمام است. زمان تمدید بودجه محلی برای بهبود ایمنی عمومی، رسیدگی به 
وضعیت بی خانمان ها و اطمینان از اینکه این مکان های عمومی مهم برای استفاده همه ما ایمن و تمیز 

هستند، فرا رسیده است.

رای مثبت به SP - همه ما به پارک های امن نیاز داریم! 

استدالل هایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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اشخاص امضاء کننده رد استدالل مخالف با
.SP پیشنهاد

STEPHANIE VENDIG  JOE BUSCAINO
رئیس عضو شورا  

Los Angeles Federation of  City of Los Angeles
Senior Citizen Clubs  

CANDICE DICKENS-RUSSELL  EDWARD JAMES OLMOS
رئیس و مدیرعامل بازیگر  

Friends of the Los Angeles River  

EVELYN HERNANDEZ  KAREN BASS
مدرس بهداشت عضو کنگره 

Wilmington Community Clinic  
 

SHANE B. SCOTT  RICK CARUSO
کشیش ارشد بازرگان 

Macedonia Baptist Church, Watts  

TRACY QUINN  TONY BROWN
رئیس و مدیرعامل مدیر عامل 

Heal the Bay  Heart of Los Angeles Programs for
Underserved Youth
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SP الیحه دولت

متن اقدام پیشنهادی برای رأی

شماره حکم . __________

حکمی که فصل دوم قانون شهرداری Los Angeles را اصالح می کند و ماده 1.18 را به آن اضافه 
استخرها،  تفریحی،  پارک ها، مراکز  تملک  افزودن، و  توسعه،  بهبود،  بازسازی، اصالح،  می کند، عملیات 
زمین های بازی، آبراه ها، سواحل، فضاهای سبز، فضاهای باز، مراکز نگهداری از کودکان و سایرمراکز را 
همراه با امور عملیات و نگهداری از آنها از طریق اعمال مالیات بر قواره ویژه بر اموال غیر منقول ارتقا 

یافته در شهر Los Angeles )شهر( تأمین بودجه می کند.

نظربه اینکه، در سال 1996، رأی دهندگان شهر پیشنهاد K را به تصویب رساندند: )پیشنهاد K( یا برنامه 
برای بچه ها )LA( یک منطقه ارزیابی را در وسعت شهر ایجاد می کرد تا بودجه تملک، توسعه، بهبود و 

بازسازی پارک ها و امکانات تفریحی در شهر و بودجه برنامه ها و خدمات پارک شهر را تأمین کند.

نظربه اینکه، ارزیابی برنامه پیشنهاد K قرار است در سال مالی 27-2026  منقضی شود که این امر 
منجر به از دست رفتن بودجه برای حمایت از پارک ها و امکانات تفریحی و برنامه ها و خدمات پارک در 

داخل شهر می شود.

نظربه اینکه، در 23 می 2022، مامور اداری شهر گزارشی )گزارش CAO( صادر کرد، این گزارش 
در پاسخ به دو پیشنهاد شورای شهر بود که به کارکنان دستور می داد تا در مورد گزینه های ایجاد یک برنامه 
ارزیابی جدید در وسعت شهر برای پارک ها و مراکز تفریحی به ارزش تقریبی 4.6 میلیارد دالر که توسط 

وزارت تفریح و پارک ها تخمین زده شده است گزارش دهند.

تسهیالت  جهت  مالی  تأمین  برای  را  مختلفی  درآمدی  گزینه های   CAO گزارش  اینکه،  به  توجه  با 
اوراق قرضه  استفاده(،  و  )معامالت  فروش  مالیات  زمین،  بر  مالیات  جمله  از  پارک،  عملیات  و  پارک ها 

تعهدات عمومی و مالیات بر درآمد ناخالص مشخص کرده است.

نظربه اینکه، شورای شهر در جلسه 21 ژوئن 2022 خود، نیازهای مالی برای سایر پروژه های بالقوه 
مرکز  سبز  فضاهای   ،Los Angeles رودخانه   ،Sepulveda آبگیر   ،Los Angeles وحش  باغ  به  مربوط 
شهری و سایر اصالحات در مکان ها، فضاهای باز و آبراه ها را در شهر شناسایی کرد، تأکید میکند که تمام 
پروژه هایی که قرار است تأمین مالی شوند باید مالحظات قانون برابری برای رسیدگی به پارک های محله های 

فقیرو جوامع فقیر را در نظر داشته باشند.

نظربه اینکه، به انقضای آتی پیشنهاد K و سایر اقدامات در اولویت در شهر برای رسیدگی به بی خانمانی، 
امنیت عمومی، بهبود زیرساخت ها، و با درنظر گرفتن اقتصادی متزلزل ، باید به بودجه جدید دسترسی داشت؛

نظر به اینکه، برای تضمین تأمین نیازهای مالی برای پارک ها، مراکز تفریحی، استخرها، زمین های 
بازی، آبراه ها، سواحل، فضاهای سبز، فضاهای باز، مراکز نگهداری از کودکان و سایر امکانات، و همچنین 
بهره برداری و نگهداری از آنها به شیوه ای عادالنه، بدون هیچ گونه سطوح بودجه یا تعهدات از پیش تعیین 
شده ای، شورای شهر پیشنهاد ایجاد "مالیات بر قواره برای تسهیالت پارک ها و مراکز تفریحی" را پیش روی 

رأی دهندگان می گذارد؛
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استخرها،  تفریحی،  پارک ها، مراکز  برای  مالی  منبع  قواره،  بر  مالیات ویژه  اعمال  اینکه،  به  نظر 
زمین های بازی، آبراه ها، سواحل، فضاهای سبز، فضاهای باز، مراکز نگهداری از کودکان و سایر امکانات، 

و همچنین بهره برداری و نگهداری از آنها را فراهم می کند.

نظر به اینکه، اعمال صندوق های مالیات ویژه بر اساس شاخص برابری حقوق شهر با هدف ایجاد 
دسترسی سالم و ایمن جوامع فقیر به تسهیالت پارک ها و امکانات تفریحی در اولویت قرار داده خواهد شد؛ و

نظر به اینکه، یک کمیته نظارت بر شهروندان و یک کمیته نظارت اداری ایجاد خواهد شد تا اطمینان 
حاصل شود که درآمد حاصل از مالیات ویژه زمین و ملک برای اهداف توضیح داده شده و مجاز توسط 

رأی دهندگان استفاده می شود.

بنابراین، در حال حاضر 

 LOS ANGELES مردم شهر 
حکم را به شرح زیر انجام می دهند:

بخش 1. ماده 1.18 به شرح زیر به فصل دوم قانون شهرداری Los Angeles اضافه می شود:  

ماده 1.18

مالیات بر قواره برای تسهیالت پارک ها و مراکز تفریحی

بند 21.18.1. عنوان.

از این ماده می توان با عنوان مالیات بر قواره برای تسهیالت پارک ها و مراکز تفریحی یاد کرد.   

بند 21.18.2. تعاریف.

این  باید طبق تعریف زیر در  استفاده می شود  این ماده  کلمات و عبارات زیر هر زمان که در   
بند تفسیر شود:

aa	  یا درآمد متوسط   خانوار )Area Median Income( به معنای درآمد متوسط   منطقه "AMI"
منطقه است که توسط HUD تعیین و اصالح شده است، به صورتی که در شهر Los Angeles اعمال می شود.

a)	  برنامه های سرمایه" به معنای افزودن، بازسازی، اصالح، بهسازی، جایگزینی، توسعه یا"
تملک دارایی های غیرمنقول، تجهیزات، وسایل، یا بهسازی است.

ac	 .یک بخش مربوط به شهرداری است ،Los Angeles شهر" به معنای شهر"

ad	  فضاهای باز و مکان های تفریحی شهر" به فضاهای باز و مکان های تفریحی متعلق به"
شهر در خود شهر گفته می شود که شامل این موارد است ولی محدود به اینها نیست؛ فضاهای سبز مرکز 

شهروندی، مکان های تفریحی، موزه ها و تئاترها مثالً باغ وحش Los Angeles و غیره است.
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ae	  ،فرعی شاخه های  آبراه ها،  رودخانه ها،  معنی  به  آبی"  المان های  و  شهر  "آبراه های 
دریاچه ها، سدها، مخازن، خاکریزها، سواحل و سایر مکان های آبی است که در کنترل شهر هستند و برای 
اینها؛ رودخانه Los Angeles و حوزه آبگیر  تفریح استفاده می شوند، از جمله این موارد اما نه محدود به 

 .Sepulveda

a)	 .است Los Angeles شهرستان" به معنای شهرستان"

ag	  در جلد 1 تعریف شده III سال مالی" به معنای سال مالی شهر است که زیر عنوان ماده"
است. بند 310 بخش شهر، تعریف آن آمده است.

a)	  متحده ایاالت  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  معنی  به   "HUD" 
)U.S. Department o) Housing and Ur)an Development( یا اداره یا آژانس جانشین آن است.

ai	 .یا کمتر باشد AMI کم درآمد" به خانواری گفته می شود که درآمد ساالنه آن 80 درصد"

a)	  مالک" به معنای شخصی است که از تاریخ رهن یا توقیف، مالک، مدعی، در اختیار"
گیرنده یا کنترل کننده زمین یا ملک است.

a)	  قواره، زمین یا ملک" به معنای هر واحد از دارایی غیرمنقول است که توسط نقشه قواره"
 Los Angeles ارزیابی و شماره قواره به صورتی که در آخرین لیست ارزیابی یکسان سازی شده شهرستان

نشان داده شده است، تعیین شده است.

al	  یا سایر اصالحاتی تأسیسات  معنای هر ساختمان، سازه، محوطه،  به  قواره"  "بهسازی 
است که بر روی یک قواره ساخته شده یا به آن اضافه شده است، به صورتی که در آخرین فهرست ارزیابی 

یکسان سازی شده شهرستان Los Angeles نشان داده شده است.

am	  تسهیالت پارک" به پارک و مکان های تفریحی در شهر اطالق می شود که شامل پارک های"
منطقه ای، مراکز تفریحی، استخرها و حمام ها، سرویس های بهداشتی، مراکز نگهداری از کودکان، مراکز 
مدرسه های  پارک  تسهیالت  بازی،  پیک نیک، زمین های  مناطق  پیاده روی،  دریاچه ها، مسیرهای  سالمندان، 
محلی، امکانات پارکبان، زمین های ورزشی ومیدان ها، و سایر فضاهای عمومی باز می شود ولی محدود به 

این موارد نیست.

an	  ،شخص" به معنای یک فرد، شرکت، شراکت، صندوق یا دارایی، شرکت سهامی، اتحادیه"
شرکت با مسئولیت محدود، سندیکا، گروه، استخر، سرمایه گذاری مشترک یا سایر سازمان ها یا گروه های 

غیرسهامی است بر حسب اقتضای شرایط.

ao	 .منظور از مالیات بر قواره ویژه، مالیات ویژه تحمیل شده به موجب این ماده است

بند 21.18.3. مالیات ویژه بر قطعه.

به استثنای مواردی که در این ماده مقرر شده باشد، بدینوسیله مالیات برقواره ویژه بر روی    aa	
هر قواره ملکی در داخل شهر اعمال می شود. مالیات بر قواره ویژه برای هر سال مالی، که از سال مالی 

24-2023  آغاز می شود، اعمال می شود.
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a)	 .مالیات بر قواره ویژه به منزله بدهی مالک قواره به شهر است

بند 21.18.4. نرخ مالیات بر قواره ویژه .

نرخ مالیات بر قواره ویژه که بر هر قواره ملکی اعمال می شود باید 0.08414 دالر به   )a(
ازای هر فوت مربع از مساحت قواره ارتقایافته یا بخش کسری آن باشد.

نرخ مالیات ویژه بر قواره تحمیل شده بر آن قواره طبق بند )a(21.18.4  به 0.0222 دالر    ))(
به ازای هر فوت مربع ازقواره ارتقایافته یا قسمت کسری آن در ابتدای سال مالی پس از سال مالی که در آن 
برنامه های سرمایه ای مربوط به فضاهای باز شهر و مکان های تفریحی، آبراه های شهری و عناصر آبی، و/

یا تسهیالت پارک، مطابق با تعیین شورای شهر، یا سال مالی 2053 -2054 تکمیل شده اند، کاهش می یابد.

شورای شهر می تواند به موجب حکم، نرخ ویژه مالیات بر قواره را کمتر از نرخ مقرر    )c(
در بخش های )a( یا )(( تعیین کند. شورای شهر می تواند به دنبال هر گونه کاهش در نرخ مالیات بر قواره 
ویژه ، با رعایت مقررات بند فرعی )(( نرخ مالیات را به میزانی افزایش دهد که بیش از نرخ مقرر در بند 

)a( نشود.

بند 21.18.5. جمع آوری مالیات بر قواره ویژه.

باید در همان زمان و به همان شیوه توسط شهرستان اخذ و وصول شود و  این مالیات   )a(
مشمول همان جریمه ها و سود مالیات بر ارزش امالک که توسط شهرستان جمع آوری می شود، است، مگر 

اینکه شورای شهر به دنبال روش دیگری برای وصول مالیات بر قواره ویژه باشد.

کند،  انتخاب  را  توسط شهرستان  مالیات  گزینه جمع آوری  که شورای شهر  در صورتی   ))(
مالیات بر قواره ویژه بر روی قبض مالیات بر دارایی برای سال مالی که از اول ژوئیه شروع می شود، اعمال 
می شود. مالیات بر قواره ویژه نباید زودتر از الیحه مالیات بر دارایی ارزش دار برای سال مالی که از اول 

ژوئیه 2023 شروع می شود، اعمال شود.

بند 21.18.6. استثنائات.

موارد زیر باید از مالیات بر قواره ویژه وضع شده در این ماده معاف شوند:   )a(

قواره ای که مالیات بر قواره ویژه بر آن اعمال شود، قوانین اساسی ایاالت    )1(
متحده یا ایالت Cali)ornia نقض می کند.

قطعه ای که مالک آن دولت فدرال، دولت ایالتی، دولت محلی، یا هر سازمان   )2(
یا منطقه دولتی فدرال، ایالتی یا محلی است.

تحت  که  است  غیرانتفاعی  نهاد  یا  سازمان  یک  آن  مالک  که  ای  قواره   )3(  
مالکیت یا کنترل یک سازمان غیرانتفاعی باشد که شرایط الزم بخش 214 قانون مالیات و درآمد 

Cali)ornia را بعد از اصالحات داشته باشد؛ و

قطعه ای که مالک آن یک خانواده کم درآمد باشد.  )4(
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شهر، طی یک حکم جداگانه، رویه ها و دستورالعمل های جداگانه ای را برای مالکان جهت   ))(
درخواست و اعطای معافیت های مشخص شده در این بخش تعیین خواهد کرد. مالکانی که ادعای معافیت دارند 

ممکن است ملزم شوند ساالنه اطالعاتی را برای اثبات تداوم صالحیت خود برای معافیت ارائه دهند.

بند 21.18.7. بودجه مالیات بر قواره ویژه تسهیالتپارک و اماکن تفریحی.

بدینوسیله صندوق ویژه ای با عنوان "صندوق مالیات بر قواره ویژه تسهیالت پارک ها و اماکن 
تفریحی" در خزانه داری شهر ایجاد می شود. طبق این ماده، وجوه وصول شده از مالیات بر قواره ویژه اعم 
از جریمه و سود باید به صندوق واریز شود. وجوه واریز شده به صندوق مشمول بازگشت به صندوق ذخیره 
که طبق اساسنامه 302 ایجاد شده است نخواهد بود. وجوه صندوق را می توان به حساب دارای سود واریز 
کرد. کلیه درآمدهای ناشی از سود حاصل از وجوه صندوق در آن باقی می ماند و صرفاً برای مقاصدی که در 
این ماده برای مالیات بر قواره ویژه وضع شده است، استفاده می شود. شهر می تواند حساب ها یا حساب های 
فرعی جداگانه ای در صندوق ایجاد کند تا حدی که برای در نظر گرفتن مصارف مجاز در این ماده الزم باشد.

بند 21.18.8. هدف از مالیات بر قواره ویژه .

وجوه موجود در صندوق، بدون هیچ گونه سقف مصرف یا تعهدات از پیش تعیین شده،   )a(
باید برای موارد زیر استفاده شود:

برنامه های سرمایه ای مربوط به فضاهای باز شهری و مکان های تفریحی،    )1(
باید شاخص  آبراه های شهری و عناصر آبی، و/یا تسهیالت پارک، چنین برنامه های سرمایه ای 
برابری حقوق شهر را رعایت کنند، که ممکن است هرازگاهی توسط شهر اصالحاتی در آن انجام 
شود، و همچنین با هدف فراهم کردن دسترسی محله  های فقیر به پارک و فضاهای باز شهری و 

مکان های تفریحی، آبراه های شهری و عناصر آبی و/یا تسهیالت پارک باشد؛

مورد  تجهیزات  سایر  و  بازیافت  و  زباله  سطل های  جانبی،  لوازم  اثاثیه،   )2(
استفاده در فضاهای باز شهری و مکان های تفریحی، آبراه های شهری و عناصر آبی و/یا تسهیالت 

پارک؛ 

تفریحی،  مکان های  و  شهری  باز  فضاهای  نگهداری  و  عملیات  هزینه   )3(
آبراه های شهر و عناصر آبی و/یا تسهیالت پارک؛

شهری  باز  فضاهای  در  تفریحی  برنامه های  نگهداری  و  عملیات  هزینه   )4(
و مکان های تفریحی، آبراه های شهر و عناصر آبی و/یا تسهیالت پارک؛ و

پرداخت های اجاره به موجب هر اجاره نامه ای که برای پشتیبانی از اوراق   )5(
قرضه درآمد اجاره منعقد می شود که این اوراق هر یک از اهداف توصیف شده در بندهای فرعی 
)1( و )2( این بخش را تأمین بودجه می کند و هرگونه هزینه یا هزینه های منطقی مرتبط با آن باید 

پرداخت شود. 

پول های موجود در صندوق ممکن است برای پرداخت هزینه های حسابرسی با رعایت   ))(
موارد مصرف وجوه موجود در صندوق، از جمله تهیه گزارش ساالنه و سایر گزارش ها طبق بند 21.18.11 

استفاده شود.
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مالیات ویژه  اداری  پرداخت هزینه های  برای  است  وجوه موجود در صندوق ممکن   )c(
قطعات صرفنظر از اینکه این خدمات اداری چگونه و توسط چه نهادی ارائه می شود، استفاده شود. نباید برای 
پرداخت چنین هزینه های اداری، مبلغی بیش از 10 درصد از مالیات بر قواره ویژه واریز شده به صندوق در 

هر سال مالی را استفاده کرد. هزینه های اداری شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نیست:

هزینه های مربوط به اجرا، نظارت و کنترل انطباق با این ماده. این هزینه ها   )1(
شامل بازپرداخت، حسابرسی، تعدیل، هر گونه هزینه، از جمله حق الوکاله، مربوط به هر گونه 

دادرسی مورد نیاز برای اجرای الزامات این ماده است، ولی محدود به این موارد نیست.

هزینه های مربوط به توسعه احکام و مقررات برای اجرای این ماده؛  )2(

هزینه های مربوط به عملیات کمیته های نظارتی شرح داده شده در بندهای   )3(
21.18.9 و 21.18.10؛ و

هزینه های مربوط به وصول مالیات بر قواره ویژه از طریق شهرستان یا   )4(
هر روش دیگری برای اخذ مالیات بر قواره ویژه که ممکن است توسط شورای شهر انتخاب شود. 

در صورتی که این ماده یا استفاده از مالیات برقواره ویژه ، مورد اعتراض قانونی قرار   )d(
گیرد، ممکن است وجوهی از صندوق برای بازپرداخت شهر جهت دفاع قانونی از جمله حق الوکاله ها و سایر 

هزینه ها استفاده شود.

بند 21.18.9. کمیته نظارت بر شهروندان.

به موجب این حکم، کمیته نظارت شهروندان برای ارائه توصیه هایی در مورد پروژه هایی که باید 
از محل مالیات بر قواره ویژه و صندوق تأمین مالی شوند و نظارت بر اجرا و عملکرد پروژه ها، برنامه ها 
و خدماتی که توسط مالیات بر قواره ویژه و صندوق تأمین می شود، تشکیل می شود. چنین توصیه هایی باید 
شاخص برابری حقوق شهر را که هر از چند گاهی توسط شهر اصالح می شود، با هدف دسترسی جوامع 
فقیر به پارک و فضاهای باز شهر و مکان های تفریحی، آبراه های شهر و عناصر آبی و/یا تسهیالت پارک 

رعایت کنند.

بند 21.18.10. کمیته نظارت اداری.

aa	  توصیه درخصوص گونه  اتخاذ هر  و  بررسی، اصالح  برای  اداری  نظارت  کمیته  یک 
پروژه که توسط کمیته نظارت بر شهروندان بر اساس اولویت ها و پاداش های بودجه تهیه شده است، به موجب 

این حکم تشکیل خواهد شد.

a)	  ارشد تحلیلگر  و  شهر  اداری  امور  افسر  شهردار،  از  متشکل  اداری  نظارت  کمیته 
قانونگذاری یا منتخبان مربوطه آنها خواهد بود.

بند 21.18.11. گزارش ساالنه.

کنترلگر باید )i( گزارش ساالنه ای را تهیه و به شورای شهر ارائه کند که همه دریافت ها و تمام   
هزینه های خارج از صندوق را مطابق با بخش 50075.3  قانون دولت Cali)ornia یا مقررات جانشین مشخص 
یا مقررات   Cali)ornia ( هر گونه اطالعات مورد نیاز طبق بخش )((12463.2  قانون دولتii( می کند، و

جانشین را تهیه و در اختیار مقامات ایالتی مربوطه قرار می دهد. 
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بند 21.18.12. بازپرداخت و تعدیل ها.

تخلفات،  تعدیل ها،  معافیت ها،  بازپرداخت،  به  مربوط  دستورالعمل های  و  رویه ها  باید  شهر   
تجدیدنظرها و سایر فرآیندها و رویه ها را تعیین کند.

بند 21.18.13. اصالحات.

این ماده تنها در صورتی با رأی مردم قابل اصالح است که این اصالحیه به نحوی منجر به وضع،    
تمدید یا افزایش مالیات بر قواره ویژه شود که در اصل مورد تأیید رأی دهندگان نباشد. بدینوسیله شورای شهر 

مجاز است این ماده را اصالح کند مشروط بر اینکه این اصالحیه نیازی به تایید رأی دهندگان نداشته باشد.

بند 21.18.14. ارسال به رأی دهندگان.

حکم تصویب این ماده باید به رأی دهندگان شهر ارسال شود. مالیات بر قواره ویژه پیشنهاد شده   
توسط این ماده تنها در صورتی اخذ می شود که این مصوبه با رأی حداقل دو سوم رأی دهندگان به تصویب 
قانون  از  بخشی  ماده  این  آن  از  پس  تأیید شود،  رأی دهندگان  نیاز  مورد  تعداد  توسط  این حکم  اگر  برسد. 

شهرداری Los Angeles در نظر گرفته می شود. 

بند 21.18.15. بند قابل تفکیک.

در صورتی که هر بخش، بند، جمله، عبارت یا بخشی از این ماده توسط دادگاه یا دادگاهی که   
صالحیت قضایی دارد، مغایر با قانون اساسی یا بی اعتبار تشخیص داده شود، بقیه بخش ها، بندها، جمالت، 
عبارات یا بخش های این ماده باید به قوت و اثر خود باقی بماند و بدین منظور مفاد این ماده قابل تفکیک است. 
عالوه بر این، رأی دهندگان اعالم می کنند که تمام بخش ها، بندها، جمالت، عبارات یا بخش هایی از این ماده را 
بدون آن بخش، بند، جمله، عبارت یا قسمتی که در مغایرت با قانون یا بی اعتبار است، به تصویب می رسانند.
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تأمین بودجه برای برنامه های مسکن ارزان قیمت و کمک به مستأجران 
ازطریق اعمال مالیات بر نقل وانتقاالت امالک باالی 5 میلیون دالر. قانون 

.ULA پیشنهادی

آیا باید قانونی با هدف تأمین بودجه و مجاز کردن برنامه ها و منابع مسکن ارزان قیمت برای مستأجرانی 
که در خطر بی خانمانی هستند ازطریق اعمال مالیات %4 بر فروش/نقل وانتقاالت امالک باالی 5 میلیون 
دالر، و اعمال مالیات %5.5 بر مستغالت 10 میلیون دالر به باال، همراه با موارد استثنا؛ تا زمانی که بنا 
به انتخاب رأی دهندگان پایان یابد؛ و بدین ترتیب مبلغی درحدود 600 میلیون دالر تا 1.1 میلیارد دالر در 

سال حاصل می شود اتخاذ شود؟ 

خالصه عادالنه
تهیه شده توسط: SHARON M. TSO، تحلیل گر ارشد قانون گذاری

 این برگه رأی پیشنهادی تحت حمایت مالی شهروندان قانون شهرداری را اصالح خواهد کرد تا با اعمال 
مالیات بر فروش یا نقل و انتقاالت امالک باالی 5 میلیون دالر، بودجۀ برنامه های کمک به مستأجران و 

مسکن ارزان قیمت تأمین شود. شهرداری مالیات بر فروش یا نقل و انتقاالت امالک را وصول می کند. 
قانون پیشنهاد شده یک مالیات اضافه تر به شرح زیر تحمیل خواهد کرد: 

مالیات 4 درصدی بر فروش و نقل و انتقاالت امالک به ارزش بیش از 5 میلیون دالر ولی   •
کمتر از 10 میلیون دالر؛ و

مالیات 5.5 درصدی بر فروش و نقل و انتقاالت امالک به ارزش 10 میلیون دالر یا بیشتر.  •

آستانه ارزش امالک مشمول مالیات بر مبنای »شاخص قیمت مصرف کننده زنجیره ای« به صورت ساالنه 
تعدیل می شود. مسکن ارزان قیمت واجد شرایط و نهادهای دولتی از مالیات معاف خواهند شد. 

برآورد می شود که مالیات مذکور مبلغی بین 600 میلیون دالر تا 1.1 میلیارد دالر در سال حاصل کند. 
بودجه مسکن ارزان قیمت تحت برنامه مسکن ارزان قیمت و برنامه های کمک به مستأجران تحت برنامه 

پیشگیری از بی خانمانی با حداقل 92 درصد از درآمدهای حاصل از مالیات مذکور تأمین خواهد شد. 
تأمین بودجه مدیریت برنامه، گزارش دهی، انطباق و اجرا بیش از 8 درصد نخواهد شد. 

اهداف این الیحه عبارت است از افزایش عرضه مسکن ارزان قیمت، رسیدگی به نیاز حفاظت از 
مستأجران و برنامه های کمکی و ایجاد ظرفیت سازمانی سازمان  هایی که به افرادی همچون افراد 

کم درآمد و جوامع محروم خدمت رسانی می کنند.

برنامه مسکن ارزان قیمت بودجه توسعه مسکن ارزان قیمت برای خدمت رسانی به خانوارهای به شدت 
کم درآمد، خیلی کم درآمد و کم درآمد را تأمین می کند. واحدهای مسکونی، درصورت مجاز بودن طبق 

قانون، برای 55 سال یا به طور دائم قابل خرید و مشمول محدودیت های فروش مجدد می شوند. 

این برنامه بودجه مسکن ارزان قیمت را تأمین خواهد کرد، از جمله:

توسعه مسکن چندخانواده ای؛  •
دیگر راهکارهای مسکن که می تواند شامل پروژه های حمایتی و اجاره ای ارزان قیمت یا   •

ترکیبی اجاره ای/تملکی شود که تا 20 درصد از واحدها به نرخ بازار و 20 درصد برای 
خانوارهای به شدت کم درآمد یا بسیار کم درآمد کنار گذاشته می شود. 

ULA
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تملک، حفظ، اجاره، بازسازی یا بهره برداری از مسکن ارزان قیمت؛  •
فرصت های تملک خانه، ایجاد ظرفیت برای اتحادیه اراضی عمومی جامعه و سازمان های   •

مشابه، کمک عملیاتی و یارانه های اجاره. 

اداره مسکن LAHD(  Los Angeles( اختیار تأیید تأمین بودجه تا 50 میلیون دالر را برای هر پروژه 
بدون بازبینی و تأیید شورای شهر دارد. این الیحه نیاز به پرداخت دستمزدهای رایج را دارد و 

توسعه های مسکن با 40 واحد یا بیشتر باید از برخی توافق های کاری پروژه پیروی کنند. اگر پروژه ای 
منجر به جابجایی یک مستأجر شود، کمک به نقل مکان و حق تقدم در رد یا قبول یک واحد مشابه در 

توسعه، اعمال خواهد شد. 

»برنامه پیشگیری از بی خانمانی« بودجۀ منابعی نظیر زیر را تأمین خواهد کرد: 

کمک به اجاره و درآمد؛  •
برنامه های پیشگیری و دفاع دربرابر تخلیه؛  •

کمک رسانی و آموزش مستأجران؛  •
حفاظت دربرابر آزار و اذیت مستأجرین؛ و   •

یک شورای مستأجران، متشکل از مستأجرین یا افراد بی خانمان فعلی ساکن شهر. اعضایی   •
با پیش زمینه های متنوع با تأیید شورای شهر، توسط شهردار منصوب می شوند. شورای 

مستأجران در موضوعات مربوط به فعالیت های مرتبط با حفاظت از مستأجرین و مسکن 
منصفانه به LAHD، کمیته نظارت بر شهروندان، و شورای شهر مشاوره خواهد داد. 

این الیحه یک کمیته 15 نفره تحت عنوان »کمیته نظارت بر شهروندان« ایجاد می کند که متشکل از 
13 عضو دارای حق رأی و دو عضو مشاوره نوجوانان است. اعضایی با پیش زمینه ها و تخصص های 
متنوع با تأیید شورای شهر، توسط شهردار منصوب می شوند. این کمیته درخصوص رهنمودهای تأمین 

بودجه، انجام ارزیابی های نیاز مسکن، اجرای برنامه نظارت و مخارج بودجۀ حسابرسی توصیه هایی به 
شورای شهر ارائه خواهد کرد.

LAHD یک »طرح مخارج« ساالنه برای کمیته نظارت بر شهروندان و شورای شهر با درآمد و 
هزینه های پیش بینی شده برای حداقل سه سال فراهم خواهد کرد. بودجه ها باید در یک بازه زمانی خاص 
خرج گردند و ممکن است بر حسب نیاز به صورت دوره ای بین دسته های مختلف دوباره تخصیص داده 

شوند، که رویه های خاصی را می طلبد. 

این الیحه، در صورت تأیید شدن از سوی اکثریت رأی دهندگان، قابل اجرا خواهد بود.
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 اعالمیه تأثیر مالی 
تهیه شده توسط: MATTHEW W. SZABO، مامور اداری شهرداری

این الیحه یک مالیات ویژه در شهر Los Angeles ایجاد می کند که بر تمام انواع امالک به ارزش 
5,000,000 دالر به باال یا هنگامی که مالکیت قانونی انتقال داده می شود برای برنامه های تأمین بودجه 

مسکن مقرون به صرفه و کمک به مستأجرین اعمال می گردد. برخی از سازمان های مسکن مقرون به 
صرفه ممکن است واجد شرایط معافیت از مالیات باشند. نرخ مالیات با ارزش ملک در زمان فروش 

یا انتقال تعیین می شود: نرخ مالیات 4.0 درصد برای امالکی با ارزش 5,000,000 تا 9,999,999 دالر 
و 5.5 درصد برای 10,000,000 دالر به باال. آستانه های ارزش به صورت ساالنه و بر اساس شاخص 

قیمت مصرف کننده تعدیل می شود. مالیات ویژه تحمیل شده مازاد بر 0.56 درصد نرخ ترکیبی مالیات 
شهری و کانتی بر فروش ها و نقل و انتقاالت امالک است.

درآمد ساالنه حاصل از مالیات ویژه، که بین 600 میلیون و 1.1 میلیارد دالر برآورد می شود، بر اساس 
تعداد متناظر فروش ها و نقل انتقاالت با ارزش باالی 5 میلیون و 10 میلیون دالر نوسان خواهد داشت.
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ULA استدالل در طرفداری از قانون پیشنهادی

به عنوان کارشناسان امور بی خانمانی و مسکن، ما شما را تشویق می کنیم که برای کاهش بی خانمانی و 
محافظت از سالمندان، به قانون پیشنهادی ULA رأی مثبت دهید.

قانون پیشنهادی ULA به ما فرصتی جدید و پرقدرت می دهد تا در واقع مردم را از خیابان ها جمع کرده و 
به مسکن برسانیم. همچنین مانع این می شود که بسیاری از سالمندان کم درآمد خانه های خود را وقتی در 

معرض خطر بی خانمانی قرار می گیرند، از دست بدهند.

نحوه کار به این صورت است: وقتی شخصی یک عمارت یا هر ملک دیگری را به ارزش بیش 
از 5 میلیون دالر می فروشد، قانون پیشنهادی ULA درصد کمی از این درآمد را در جوامع ما 

سرمایه گذاری می کند. 

این پول برای کاهش بی خانمانی، ایجاد مسکن مقرون به صرفه تر، و ارائه کمک های مالی و محافظت از 
سالمندان کم درآمد، کهنه سربازان، افراد دارای معلولیت و سایر لس آنجلسی هایی که در معرض خطر 

بی خانمانی هستند، استفاده می شود.

این الیحه شبیه هیچ الیحه ای نیست که قبالً امتحان کرده ایم. بر اساس فروش امالک و مستغالت در سال 
2022-2021 ، قانون پیشنهادی ULA می تواند هر سال حدود 900 میلیون دالر عایدات داشته باشد. قانون 

پیشنهادی ULA با خرید ساختمان های موجود و کاهش تشریفات اداری برای ایجاد مسکن مقرون به صرفه تر 
به سرعت دست به کار خواهد شد. این الیحه همچنین از سالمندان و افراد دارای معلولیت که در تأمین 

هزینه های مسکن مشکل دارند، حمایت می کند.

همزمان، قانون پیشنهادی ULA تنها بر بخش کوچکی از امالک تأثیر می گذارد. این فقط برای %3 از کل 
فروش امالک و مستغالت در سال 2019 )آنهایی که بیش از 5 میلیون دالر می فروشند( اعمال می شود. 

بیایید واضح تر بگوییم: فقط افرادی که امالک و مستغالت را به قیمت بیش از 5 میلیون دالر می فروشند، 
این مالیات را پرداخت خواهند کرد. هیچ کس دیگری این را نمی پردازد. 

شما می توانید در مورد یک الیحه بر اساس اینکه چه کسی از آن حمایت می کند و چه کسی حمایت نمی کند، 
چیزهای زیادی بگویید. قانون پیشنهادی ULA توسط ارائه دهندگان خدمات بی خانمانی، سازمان های 
غیرانتفاعی مسکن مقرون به صرفه، اتحادیه های کارگری و گروه های حقوق مستأجرین تهیه شد. 

این قانون توسط بیش از 175 سازمان، از جمله ACLU جنوب California و حزب دموکرات شهرستان 
Los Angeles تأیید شده است. 

از طرف دیگر، ما می دانیم که دالالن امالک، توسعه دهندگان شرکت ها و افرادی که آپارتمان های 50 میلیون 
دالری می فروشند، این الیحه ما را دوست ندارند. برای آنها، بازار امالک و مستغالت LA یک تجارت 

بزرگ است که میلیاردها دالر درآمد دارد. 

نتیجه این است: میلیونرها و میلیاردرهایی که از ناحیه امالک بزرگ پولشان را نقد می کنند، می توانند 
»مالیات عمارت« را بپردازند، و می دانیم که کاهش بی خانمان ها به نفع همه ماست، اگر آنها مشارکت کنند 

و سهم عادالنه خود را بپردازند.

استدالل هایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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بیایید در مورد نظارت صحبت کنیم، زیرا فکر می کنیم موضوع مهمی است. برخالف تالش های گذشته، 
این الیحه با نظارت هیئت مستقل کارشناسان بی خانمانی و مسکن و یک بازرس کل اختصاصی، بودجه ای 

پایدار برای کاهش بی خانمانیایجاد می کند. 

هیچ سیاستمداری که در حال حاضر منتخب محسوب می شود، اجازه حضور در هیئت مدیره را 
نخواهد داشت.

ما ارائه دهندگان خدمات بی خانمانی و کارشناسان مسکن هستیم، اما در عین حال مستأجر، صاحبخانه، 
والدین و ساکنان Los Angeles نیز هستیم. ما هم مثل شما نگران وضعیت شهرمان هستیم. به همین دلیل 

است که از قانون پیشنهادی ULA حمایت می کنیم و از شما می خواهیم که به آن رأی مثبت دهید.

رأی مثبت برای کاهش بی خانمانی.

رأی مثبت برای محافظت از سالمندان کم درآمد و افراد دارای معلولیت.

رأی مثبت به شهری مقرون به صرفه تر برای پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان و همسایگان ما.

.ULA رأی مثبت به قانون پیشنهادی

ULA افراد امضا کننده استدالل در طرفداری از قانون پیشنهادی

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Skid Row Homeless Service Provider  Little Tokyo Affordable Housing Provider

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
South Los Angeles Renter West Adams Homeowner
 
ANTONIO SANCHEZ
Labor Leader

استدالل هایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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 ULA رد استدالل موافق با قانون پیشنهادی

گول نخورید. مستاجرین و مصرف کنندگان این مالیات را پرداخت خواهند کرد.

به قانون پیشنهادی ULA رای منفی دهید، زیرا این فقط یک مالیات 4 درصدی بر »عمارت ها« نیست، بلکه 
4 درصد مالیات بر هر ملکی در Los Angeles است که بیش از 5 میلیون دالر به فروش می رسد. این 

امر خرید ساختمان های آپارتمانی را گران تر می کند و با پرداخت این مالیات از طریق اجاره بهای باالتر، 
هزینه های مسکن افزایش می یابد. همچنین این یک مالیات بر فروش سوپرمارکت ها، رستوران ها و مراکز 
خرید است. هزینه زندگی درLos Angeles در حال حاضر بسیار باال است و قانون پیشنهادی ULA منجر به 

قیمت های باالتر برای مصرف کنندگان خواهد شد.

این نه تنها یک افزایش عظیم مالیاتی است، بلکه یک بوروکراسی »جدید و قدرتمند« است.
 

به قانون پیشنهادی ULA رای منفی دهید زیرا هر سال مالیات ها را حدود 800 میلیون دالر تا 1 میلیارد 
دالر افزایش می دهد و پول آن به جیب بوروکراسی جدیدی می رود که توسط افراد منصوب غیر منتخب 

و غیرپاسخگواداره می شود که ادعا می کنند »متخصص« در مسکن و خدمات بی خانمانی هستند. رای 
دهندگان Los Angeles قبالً 1.2 میلیارد دالر پول قرض گرفته شده را برای ساخت مسکن برای بی خانمان 
 )Measure H( و همچنین افزایش مالیات فروش شهرستان برای خدمات بی خانمان ها )Measure HHH( ها
را تصویب کردند. این مالیات های باالتر پنج سال است که اجرا می شود. مشکل بی خانمانی فقط بدتر شده 
است، در حالی که این پول برای پشت میز نشین هایی با حقوق باال هدر رفته است و قیمت مسکن به طور 

متوسط به شکلی حیرت انگیز بیش از 600000 دالر برای هر واحد هزینه شده است. 

یک بوروکراسی پیش رونده دیگر، اما هیچ برنامه ای برای رفع بی خانمانی وجود ندارد.

به قانون پیشنهادی ULA رای منفی دهید زیرا ما در حال حاضر برای یک بوروکراسی پیش رونده و 
ناکارآمد، یعنی اداره خدمات بی خانمانی Los Angeles، پول پرداخت می کنیم. این الیحه، الیحه دیگری 

ایجاد می کند! این هیئت مدیره، 13 نفر به اضافه یک شورای مستاجر خواهد داشت، اما هیچ یک از 
اعضای هیئت مدیره نماینده منافع مالیات دهندگان نخواهند بود. فقط هزینه های اداری برای این بوروکراسی 

جدید 640 میلیون دالر در طول ده سال خواهد بود! و هیچ برنامه ای برای رفع بی خانمانی وجود ندارد.

در حال حاضر نمی توان یک پنی هم برای کمک به جمع شدن مردم از خیابان ها خرج کرد.

به قانون پیشنهادی ULA رای منفی دهید زیرا اجازه نمی دهد هیچ پولی حاصل از این افزایش مالیات 
صرف پناهگاه های اضطراری یا مسکن موقت شود. این مالیات طرحی برای رفع بی خانمانی نیست. این 
طرحی است برای کمک به انتخاب چند توسعه دهنده و سازمان های خدمات بی خانمان ها تا کنترل تمام پول 

حاصل از افزایش مالیات بر فروش امالک را در دست بگیرند. آیا می توانید حدس بزنید که چه کسی هزینه 
جمع آوری امضاها را برای قرار دادن این الیحه در صندوق رای را پرداخت؟

به قانون پیشنهادی ULA رأی منفی دهید.

برای اطالعات بیشتر:
Howard Jarvis Taxpayers Association

213-384-9656
info@hjta.org

www.NoNewTaxes.net

استدالل هایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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نه به طرح. به هیچ وجه. به ULA رأی منفی دهید.
Angelenos for Affordability
info@VoteNOonULA.com

www.VoteNOonULA.com

 اشخاص امضا کننده رد استدالل موافق با 
 ULA قانون پیشنهادی

JON COUPAL
رئیس
Howard Jarvis Taxpayers Association

DR. RUBEN GUERRA, PH.D.
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل
Latin Business Association

ANDY BALES
رئیس و مدیرعامل
Union Rescue Mission

GREGORY PLUMMER
اقلیت صاحبان کسب و کارهای کوچک

MICHAEL D. ANTONOVICH
Los Angeles مدیر اجرایی ناظر شهرستان
Ret  ,1980-2016.

DANIEL M. YUKELSON
مدیر اجرایی
 Apartment Association of Greater
Los Angeles

JACK HUMPHREVILLE
وکیل بودجه شورای محلی

استدالل هایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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ULA استدالل در مخالفت با قانون پیشنهادی

به قانون پیشنهادی ULA، که شامل یک افزایش مالیات دیگر برای "حل" بی خانمانی است، رأی 
منفی دهید.

 
رأی دهندگان L.A. تا کنون دو بار افزایش مالیات برای مسکن و خدمات بی خانمانی داشته اند. با 1.2 
میلیارد دالر پول قرض گرفته شده برای الیحه HHH قرار بود 10000 واحد مسکونی ساخته شود، اما 
تاکنون این پروژه شکست خورده است. دالرهای مالیاتی ما برای پروژه های بلندپروازانه که هر واحد 

آن تقریباً 600000 دالر هزینه دارند، هدر رفته است. الیحه H مالیات فروش را در شهرستان L.A. برای 
خدماتی که به پایان دادن به بی خانمانی کمک می کند، افزایش داد. در پنج سال گذشته که هر دو این لوایح 

اجرایی شده است، آیا بی خانمانی در شهر بهتر شده است یا بدتر؟

به قانون پیشنهادی ULA رأی منفی دهید زیرا این بزرگترین افزایش مالیات در تاریخ .LA. خواهد بود و 
مصرف کنندگان بهای آن را پرداخت خواهند کرد.

قانون پیشنهادی ULA یک افزایش مالیاتی عظیم بر فروش امالک و مستغالت است. این فقط بر صاحبان 
عمارت ها تأثیر نمی گذارد. مالیات 4 درصدی بر فروش امالک به ارزش بیش از 5 میلیون دالر به 

تأمین کنندگان مسکن ضربه می زند و خرید مجتمع های آپارتمانی را گران تر می کند. چه کسی بهای آن 
را می پردازد؟ مستأجران، به واسطه اجاره بهای باالتر. همچنین این مالیاتی بر فروش سوپرمارکت ها، 
سینماها، مراکز خرید، مراکز انبار شخصی و رستوران ها نیز هست. چه کسی بهای آن را می پردازد؟ 

مصرف کنندگان، به واسطه قیمت های باالتر.

به قانون پیشنهادی ULA رأی منفی دهید زیرا دیوان ساالری عظیم دیگری ایجاد می کند.

مالیات دهندگان Los Angeles در حال حاضر حقوق های این دیوان ساالری عظیم را پرداخت می کنند که 
قرار است بی خانمانی را حل کند، LAHSA، Los Angeles Homeless Services Authority. بسیاری از 
کارمندان LAHSA حقوق های شش رقمی دریافت می کنند. چرا باید برای یک دیوان ساالری جدید که پر 

از کارمندان پشت میز نشین با دستمزد باال است هزینه کنیم، کسانی که درباره این فکر می کنند که چگونه 
دالرهای مالیاتی را برای قراردادهای جدید خرج کنند؟ جای تعجب نیست که برخی از لس آنجلسی ها سیستم 

فعلی را "مجتمع صنعتی بی خانمانی" می نامند.

به قانون پیشنهادی ULA رأی منفی دهید زیرا دو هیئت دولتی جدید ایجاد می کند...و این یعنی دیوان 
ساالری بیشتر. 

یک کمیته 13 نفره به اضافه یک شورای مستأجرین ایجاد می کند. این اعضای هیئت مدیره غیرانتخابی 
خواهند بود و در برابر کسی پاسخگو نیستند. آنها همچنین می توانند مشاوران خارجی پرهزینه ای را هم 

استخدام کنند و هیچ عضوی از کمیته از میان گروه های مدافع منافع مالیات دهندگان انتخاب نمی شوند. 

AAULA-FA

استدالل هایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
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به قانون پیشنهادی ULA رأی منفی دهید زیرا تخمین زده شده است که تنها نیمی از درآمد آن صرف 
ساخت و ساز و بازسازی مسکن ارزان قیمت می شود. 

همچنین تخمین زده می شود که حدود یک چهارم بودجه این الیحه به کمک هزینه درآمد و یارانه اختصاص 
می یابد. یک بخش بزرگ دیگر - 640 میلیون دالر در طول ده سال - صرف "هزینه های اداری" می شود.

به قانون پیشنهادی ULA رأی منفی دهید زیرا برنامه ای برای رفع بی خانمانی وجود ندارد.

یک راهکار واقعی برای بی خانمانی، باید به حل و فصل تمامی دالیل و بحران هایی که منجر به تراژدی 
غیرقابل قبول مرگ و زندگی مردم در پیاده روها می شود، رسیدگی کند. یک راهکار واقعی مستلزم 

یک سیاست جامع است که شامل مراکز و خدمات کافی برای مراقبت از سالمت روان و درمان اختالل 
مصرف مواد و همچنین خدمات برای قربانیان خشونت خانگی باشد. مسکن تنها بخشی از یک راه حل 

جامع است. ULA به وضعیت ناموفق موجود ادامه می دهد که حتی نمی تواند به شتاب افزایش جمعیت بی 
خانمان ها برسد.

به قانون پیشنهادی ULA رأی منفی دهید زیرا از تأمین بودجه برای پناهگاه های اضطراری امتناع می کند.

قانون پیشنهادی ULA مالیات ها را تقریباً 8 میلیارد دالر در مدت 10 سال افزایش می دهد، اما حتی یک سکه 
هم ممکن است برای ساخت مسکن موقت یا سرپناه های اضطراری خرج نشود که مردم با خیال راحت از 
خیابان ها جمع شوند تا مراقبت های مورد نیاز خود را بیابند. این محرومیت خود بازگو کننده داستان است، 

آیا اینطور نیست؟ این مالیات برای کمک به چند توسعه دهنده منتخب است، نه بی خانمان ها.

به قانون پیشنهادی ULA رأی منفی دهید.

برای اطالعات بیشتر:
Howard Jarvis Taxpayers Association

213-384-9656
info@hjta.org

www.NoNewTaxes.net

نه به طرح. به هیچ وجه. به ULA رأی منفی دهید.
www.VoteNOonULA.com
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ULA افراد امضا کننده استدالل در مخالفت با قانون پیشنهادی

JON COUPAL
رئیس
Howard Jarvis Taxpayers Association

GREGORY PLUMMER
صاحب کسب و کارهای کوچک

MICHAEL D. ANTONOVICH
Los Angeles ناظر شهرستان
Ret., 1980‑2016

DANIEL M. YUKELSON
مدیر اجرایی
 Apartment Association of Greater
Los Angeles

JACK HUMPHREVILLE
حامی بودجه شورای محلی
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 ULA رد استدالل مخالف با قانون پیشنهادی

مخالفان، بسیاری از اصول اولیه را اشتباه می گیرند، که جای تعجب نیست، زیرا بسیاری از آنها توسعه 
دهندگان امالک و مستغالت هستند - نه کارشناسان بی خانمانی.

ULA یک رویکرد جدید است که توسط کارشناسان بی خانمانی پیش نویس شده است تا تاثیر فوری داشته 
باشد. در اینجا تفاوت آن آورده شده است:

ULA در راه حل های نوآورانه ای سرمایه گذاری می کند که مسکن را سریعتر و با هزینه کمتری   •
نسبت به آنچه قبالً امتحان شده ایجاد می کند. این شامل خرید و تبدیل کاربری امالک موجود مانند 

متل ها و هتل ها می شود. 
ULA از بی خانمانی جدید حتی قبل از شروع آن جلوگیری می کند و ساالنه 240 میلیون دالر   •

برای محافظت از سالمندان، افراد دارای معلولیت و سایر افراد در معرض خطر بی خانمانی جمع 
آوری می کند )بر اساس داده های 2021-2022 (.

در طول ده سال آینده، Measure ULA منابع بیشتری را از آنچه شهر Los Angeles تا به حال   •
داشته است، برای رسیدگی به بی خانمانی جمع آوری خواهد کرد.

هزینه آن را میلیونرها و میلیاردرها پرداخت خواهند کرد. بر خالف اقدامات گذشته، اکثریت مردم   •
در Los Angeles یک پنی هم پرداخت نمی کنند.

ULA توسط یک هیئت مستقل از کارشناسان نظارت خواهد شد، نه سیاستمداران.  •

ULA توسط مدافعان حقوق اجاره کنندگان، ارائه دهندگان مسکن مقرون به صرفه، و اتحادیه های کارگری 
نوشته شده است که بیش از این غول متوسط امالک شما به خانواده های کارگر در Los Angeles اهمیت 

می دهند.

هر بار که کسی از ابر ثروتمندان می خواهد مالیات بپردازند، آنها به تاکتیک های ترساندن متوسل   •
می شوند. گرفتارش نشو.

طبق دفتر ارزیابی کانتی LA، اموال کانتی LA در سال گذشته 122 میلیارد دالر ارزش بیشتری   •
پیدا کرد. با این حال، این مالیات تنها روی 2.5 درصد از فروش خانه و آپارتمان در سال -2021 

2022 اعمال می شود. میلیونرها و میلیاردرهایی که پول پارو می  کنند می توانند از پس پرداخت 
مالیات خود بر بیایند.

مخالفان ما ادعا می کنند که مالیات بر امالک و مستغالت چند میلیون دالری به جیب اجاره نشینان   •
می رود. اجازه ندهید تاکتیک های ترساندن باعث پنهان کردن حقایق شوند. میلیاردرها و شرکت 

های امالک و مستغالت مخالف الیحه قانونی برگه رأی ما هستند، زیرا آنهارا ملزم می کند که 
قبوض مسکن ارزان قیمت را بپردازند.

آنها می خواهند که این فرصت را برای انجام کاری در مورد بی خانمانی از شما بگیرند. به همین دلیل 
است که LA نمی تواند صبر کند:

 Los Angeles حدود 80 درصد از سالمندان در ، UCLA بر اساس مرکز تحقیقات سیاست سالمت  •
برای پرداخت اجاره بها مشکل دارند. ULA به محافظت از سالمندان کم درآمد که در معرض 

خطر بی خانمانی هستند، کمک می کند.

استداللهایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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 Los Angeles بر اساس نتایج رسمی شمارش بی خانمان ها در سال 2020، روزانه 227 نفر در  •
بی خانمان می شوند. اگر ULA در سال گذشته تصویب می شد، 240 میلیون دالر برای جلوگیری 
از بی خانمانی و 565 میلیون دالر برای ساخت مسکن برای افراد بی خانمان جمع آوری می شد. 

 ULA ،این الیحه همچنین بودجه ای را برای کمک به محافظت از مستاجران فراهم می کند. ساالنه  •
می تواند برای 5100 خانوار کمک اجاره اضطراری، برای نزدیک به 13000 خانوار حمایت 
درآمدی، فراهم کند و تخمین زده شده 23000 خانوار را با مشاوره قانونی و وکیل از اخراج 

نجات دهد.

ما هم مثل شما، از نبود مسکن ارزان قیمت و راه حل های ناکارآمد برای اسکان جمعیت بی خانمان ناامید 
شده ایم. به همین دلیل اقدام کردیم و Measure ULA را نوشتیم.

با راهبردهای جامعی که قبالً هرگز در این مقیاس اجرا نشده بود، به ULA رأی آری بدهید تا بی خانمانی 
را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. 

 اشخاص امضاء کننده استدالل مخالف با 
 ULA قانون پیشنهادی

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Skid Row Homeless Service Provider Little Tokyo Affordable Housing Provider

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
South Los Angeles Renter West Adams Homeowner
 
ANTONIO SANCHEZ
Labor Leader

استداللهایی که در این صفحه درج شده است نظرات نویسندگان آنها را منعکس می کند و صحت آنها از سوی هیچ 
دایره شهرداری بررسی نشده است.
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ULA قانون پیشنهادی

تأمین بودجه برای برنامه های مسکن ارزان قیمت و کمک به مستأجران ازطریق اعمال مالیات ویژه بر 
 نقل وانتقاالت امالک باالی 5 میلیون دالر.

قانون پیشنهادی.

برای  منابع  و تأمین  صرفه  به  مقرون  مسکن  عرضه  افزایش  برای  را  برنامه هایی  پیشنهادی  قانون 
می دهد.  مجوز  برنامه ها  این  و برای  می کند  ایجاد  هستند،  بی خانمانی  معرض خطر  در  که  مستاجرینی 
از  بیش  ارزش  با  اموال غیرمنقول  و انتقال  و نقل  فروش  بر  اضافی  مالیات  از طریق  برنامه ها  بودجه 
آستانه های معین تامین می شود. نرخ مالیات زمانی که ملک منتقل شده بیش از 5 میلیون دالر باشد، اما 
منتقل شده  بود و زمانی که ملک  یا ارزش ملک خواهد  مبلغ  4 درصد  باشد،  10 میلیون دالر  از  کمتر 
10 میلیون دالر یا بیشتر باشد، این نرخ 5.5 درصد است. سازمان های واجد شرایط مسکن مقرون به صرفه 
از مالیات جدید معاف خواهند شد. بودجه برنامه اساساً به برنامه های مسکن حمایتی و مقرون به صرفه، از 
جمله توسعه، ساخت و ساز، تملک، بازسازی و بهره برداری از مسکن اختصاص می یابد. همچنین بودجه 
برای منابع مالی، آموزشی و سایر منابع به مستاجران کم درآمد و سایر مستاجرینی که در معرض خطر بی 
خانمانی، آواره شدن یا اخراج هستند، تخصیص می یابد. این قانون پیشنهادی یک کمیته نظارت شهروندی 
)Citizen Oversight Committee( را برای تدوین دستورالعمل های بودجه، انجام ارزیابی نیازهای مسکن، 

نظارت بر اجرای برنامه و حسابرسی مخارج صندوق تشکیل می دهد.

متن الیحه قانونی برگه رای پیشنهادی

شماره حکم: _____________________

Los Angeles مردم شهر

حکم را به شرح زیر انجام می دهند:

)»House LA«( برای جلوگیری از بی خانمانی و تامین بودجه مسکن مقرون به صرفه Los Angeles برنامه

بند 1: مردم شهر Los Angeles به این وسیله موارد زیر را اعالم می کنند:

 Los Angeles افزایش اجاره بها، تخلیه های گسترده مستأجران و نبود مسکن مقرون به صرفه، شهر  .a
را با بدترین بحران مسکن و بی خانمانی در کشور روبه رو کرده است.

زمانی که یک خانوار بیش از %30 از درآمدشان را صرف هزینه های مسکن می کنند، گفته می شود   .b
که تحت فشار هزینه ها هستند. در سال 2019، شهر Los Angeles )»شهر«( دارای درصد باالتری )59%( 
از خانوار های مستأجر تحت فشار هزینه ها نسبت به هر شهر بزرگ دیگر در آمریکا بود. حدود 32% 
از مستأجران شهر به شدت تحت فشار هزینه ها هستند، یعنی آن ها بیش از %50 از درآمدشان را برای 
اجاره بها صرف می کنند. از آنجا که خانواده ها عمدۀ درآمد را صرف هزینه های مسکن می کنند، بودجه 
کمی برای مراقبت از سالمت، مراقبت از کودکان، آموزش، غذای سالم، پس انداز و بازنشستگی و سایر 
هزینه های خود دارند. این امر افزون بر تأثیراتی که بر سالمت، آموزش و اقتصاد ساکنین شهر می گذارد، 
تأثیرات فراتر اقتصادی نیز دارد؛ چون باعث می شود ساکنین Los Angeles در کسب وکار های محلی کمتر 
خرج کنند. عالوه بر این، جوانان و افراد خانواده های کم درآمد به طور خاص به دلیل هزینه های باالی 
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مسکن، منطقه را ترک می کنند. اقتصاددانان منطقه از این نوع پویایی به عنوان نوعی نگرانی کلیدی 
برای چشم انداز رشد اقتصادی شهر یاد کرده اند و معتقدند که این مسئله، کسب وکارهای محلی را در یافتن 

نیروی کار دچار مشکل کرده است.

در میان %42 از سالمندان شهر )افراد 65 ساله و باالتر( که مستأجر هستند، %65 تحت فشار هزینه ها   .c
هستند. در میان %58 از سالمندانی که دارای خانه هستند، بیش از %38 تحت فشار هزینه ها هستند. عدم 
توانایی در تهیه مسکن برای مدت طوالنی، ثبات مسکن را به ویژه برای جوانان، سالمندان، افراد خانواده 
فشار  نرخ  باالترین  با  شهر  در  سنی  دو گروه  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  آن ها  و جوامع  درآمد  کم   های 

اجاره بها، جوانان 24‑18  ساله و سالمندان 65 ساله و باالتر هستند.

یکی از علل اولیه بحران مسکن این است که اجاره بها سریعتر از دستمزدها در حال افزایش است.   .d
متوسط درآمد خانوار در سال 2019 مبلغ 62,142$ دالر بود که کمتر از میانگین درآمد کانتی یا ایالت بود. 
بیست و دو درصد از خانواده های شهر کمتر از 25,000 دالر در سال و 42 درصد کمتر از 50,000 دالر 
در سال درآمد دارند. دستمزدها بسیار پایین تر از هزینه های زندگی در شهر است. پنج شغل برتِر پیش بینی 
شده، تا سال 2028 همگی دارای درآمد متوسط کمتر از 31,250 دالر هستند که این نشان دهنده نیاز فوری 

به مسکن برای افراد خانوارهای به شدت کم درآمد، بسیار کم درآمد و با درآمد خیلی پایین است.

همه گیری COVID-19 بی ثباتی مسکن را در میان کم درآمدترین حقوق بگیران شهر تشدید کرده و آن ها   .e
را در معرض بی خانمانی قرار داده است.

در سال 2020، 41,290 نفر در شهر Los Angeles بی خانمانی را تجربه کردند. حدود %70 از   .f
می کنند.  زندگی  و پارک های شهر  پل ها  زیر  پیاده روها،  و در  هستند  سرپناه  بدون  همچنان  جمعیت  این 

این موضوع به یک بحران انسانی تبدیل شده که عمدتاً ناشی از انفعال دولت است.

علیرغم اینکه اسکان موثر افراد بی خانمان در شهر Los Angeles به طور مستمر رو به افزایش   .g
است، اما در سال 2020، افزایش %16.1 )به 41,290( افراد بی خانمان در شهر، عمدتاً به دلیل فشارهای 
اقتصادی در نتیجه از دست دادن مشاغل، اخراج یا افزایش اجاره بها بود. مداخالت پیشگیرانه مؤثر، از 
جمله افزایش قابل توجه ایجاد مسکن مقرون به صرفه و حمایتی و تقویت حمایت از مستأجران، می تواند 

به طور چشمگیری این الگو را معکوس کند و تعداد افراد بی خانمان را در خیابان های ما کاهش دهد.

تخمین زده می شود که ساالنه 30,000 تخلیه رسمی در شهر Los Angeles ثبت می شود و اکثریت   .h
قریب به اتفاِق مستأجرینی که اخطار تخلیه دریافت می کنند، به وکیل دسترسی ندارند و نمی دانند چگونه از 
حقوق خود دفاع کنند. پرونده های تخلیه ممکن است پیچیده و فنی باشند و بنابراین دفاع موفقیت آمیز از یک 
پرونده تخلیه بدون وکیل دشوار است. ارائه مشاوره به افرادی که حکم تخلیه دریافت می کنند، می تواند از 
بی خانمان شدن آن ها جلوگیری کند و میزان آن را کاهش بدهد. در مناطقی که حق برخورداری از وکیل 

وجود دارد، حدودا %86 از مستأجرین دارای وکیل، مسکن خود را حفظ می کنند.

با ادامه افزایش اجاره بها در شهر، انگیزه زیادی برای بیرون راندن مستاجران از آپارتمان هایی که   .i
اجاره تثبیت شده دارند، وجود دارد و آزار و اذیت محرک اصلی تخلیه غیررسمی است.

مداخالت  مستلزم  که  است  موضوعی  و پایدار  سالم  صرفه،  به  مقرون  مسکن  به  دسترسی  فقدان   .j
جدی سیاسی و بودجه عمومی پایدار است. علی رغم تالش های تاریخی و مستمر شهرداری برای تأمین 
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برای  کافی  درآمد  نبود  بحران  این  از عوامل اصلی  یکی  ارزان قیمت،  برای مسکن  بودجه  و تخصیص 
در  ماندن  برای  مستاجرین  از  حمایت  برای  کافی  بودجه  و نبود  قیمت  ارزان  خانه های  و ایجاد  حفظ 

خانه هایشان است.

شهر Los Angeles به طور معمول از تخصیص مسکن مقرون به صرفه در ارزیابی نیازهای مسکن   .k
منطقه ای خود فاصله زیادی دارد و بدون مداخالت سیاسی بیشتر مانند منبع بودجه اختصاصی به این کار 

ادامه خواهد داد.

مسکن  زمینه  در  متعدد  اجرایی  و برنامه های  اهداف  شامل   » 2021-2029 شهر  مسکن  »مؤلفه   .l
مقرون به صرفه و جلوگیری از بی خانمانی است؛ ازجمله »برنامه 20« برای پشتیبانی منابع جانبی دائمی 
مسکن مقرون به صرفه و بودجه حمایت از مستأجران شهر، شامل گزینه هایی برای تأمین بودجه محلی، 
از جمله مالیات تصاعدی نقل و انتقال اسناد امالک و مستغالت؛ »برنامه 16« برای اولویت بندی اراضی 
عمومی جهت ایجاد مدل های جدید توسعه و کنترل مسکن مقرون به صرفه، از جمله اتحادیه های اراضی 
تخلیه  برابر  در  دفاع  برنامه  یک  اجرای  برای   »88 و »برنامه  اجتماعی/عمومی؛  مسکن  یا  عمومی 
و ارزیابی یک برنامه »حق برخورداری از وکیل« مستأجر. بودجه جدید برای این برنامه ها، به شهرداری 
کمک خواهد کرد تا با طرح »مؤلفه مسکن 2029-2021 « مطابقت پیدا کند و تعهدات مرتبط با »ارزیابی 

نیاز های مسکن منطقه ای« را برای این چرخه مؤلفه مسکن و چرخه های آتی برآورده کند.

افرادی که به صورت مرتب از وسایل نقلیه عمومی در شهر Los Angeles استفاده می کنند، معموال   .m
و نقل  اداره حمل  در نظرسنجی  که  اتوبوس سوارانی  کم درآمد هستند؛ نصف  بسیار  یا  کم درآمد  به شدت 
کالن شهر Los Angeles یا »LA Metro« شرکت کردند و از اتوبوس  های LA Metro استفاده می کنند، پیش 
از همه گیری COVID-19 درآمد کمتر از 18,000$ داشتند. جابه جایی خانوار های استفاده کننده از وسایل 
حمل و نقل عمومی در مناطق شهری پررفت و آمد، باعث کاهش کلی تعداد استفاده کنندگان از وسایل حمل 
و نقل عمومی شد. این امر بر کیفیت هوا و تراکم ترافیک شهر اثر منفی دارد و یکی از موانع اصلی حل 

مسئله انتشار کربن در منطقه است.

مناطقی از شهر که دارای پایین ترین نرخ ایجاد مسکن مقرون به صرفه هستند، در زمره مناطق با   .n
»فرصت باال وباالترین فرصت شهر« )»فرصت باال«( هستند که بر اساس »نقشه های منطقه فرصت« از 
کمیته تخصیص اعتبار مالیاتی ایالت California و اداره مسکن و توسعه جامعه ایالت California، سطح 
باالیی از دسترسی به فرصت های اقتصادی، منابع و امکانات را دارند. گزارش سال 2021 توسط دپارتمان 
برنامه ریزی و مسکن شهر Los Angeles نشان داد که تنها %6 از مسکن های مقرون به صرفه یارانه ای 

در مناطق با فرصت های باال شهر ساخته شده است.

بودجه و برنامه های جدید برای مسکن مقرون به صرفه و جلوگیری از بی خانمانی، برای تکمیل بودجه   .o
و برنامه های موجود شهر الزم هستند.

درآمد  منبع  شهر،  در  قیمت  باالترین  با  امالک  در  غیرمنقول  اموال  و انتقال  نقل  مالیات  افزایش   .p
مستمری ایجاد می کند که به شهرداری این امکان را می دهد تا از سیاست ها و شیو ه های قوی تثبیت مستاجر 
بدهند. در عوض،  این بشود که خانواده های آسیب پذیر مسکن خود را از دست  از  استفاده کند و مانع 
تا برای خانوارهای کم درآمد شهر تعداد قابل توجهی مسکن مقرون به  شهرداری این فرصت را دارد 
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صرفه بسازد. در نتیجه این اقدامات، به طور مستقیم از بی خانمانی در سراسر شهر جلوگیری می شود، 
تعداد افراد بی خانمان کاهش می یابد و هزینه های مسکن در شهر نیز متعادل می گردد.

این طرح با )a( تأمین بودجه اضطراری کوتاه مدت به خانوارهای مستاجر در معرض خطر بی خانمان   .q
شدن؛ )b( با ارائه حمایت از درآمد برای سالمندان در معرض خطر و افراد دارای معلولیت؛ )c( با ارائه 
در  مستاجران  به  حقوقی  خدمات  ارائه  با   )d( مستاجران؛  و راهنمایی  آموزشی  اطالع رسانی،  خدمات 
خانوارهای با درآمد پایین تر که تهدید به تخلیه خانه می شوند؛ و )e( با نظارت، اجرا و اطالع مستاجرین در 
مورد حمایت های شهرداری در برابر آزار و اذیت مستاجر، از مستاجران، از جمله سالمندان خانوارهای کم 

درآمد و افراد دارای معلولیت، در برابر بی خانمانی یا آواره شدن محافظت می کند.

این طرح )a( با سرمایه گذاری در مدل های جدید و فعلی توسعه و حفظ خانه های مقرون به صرفه برای   .r
چند خانواده؛ )b( با تکیه بر رویه های کنونی برای دستیابی عمومی یا جمعی به مسکن استیجاری به منظور 
فراهم کردن مقرون به صرفگی دائمی و اجازه مالکیت جامعه و/یا بند عمومی؛ )c( با نوآوری استراتژی های 
ایجاد مسکن که بر مقرون به صرفه بودن دائمی، استفاده از استراتژی های نوآورانه تامین مالی، گسترش 
روش های مالکیت و استفاده از فناوری های ساخت و ساز پیشرو تأکید دارد؛ )d( با استفاده از بودجه برای 
یارانه های اجاره مبتنی بر توسعه برای کمک به ایجاد گزینه های مسکن مقرون به صرفه برای خانوارهای 
بسیار کم درآمد؛ و )e( با حصول اطمینان از اینکه بودجه برنامه نه تنها برای توسعه مسکن ارزان قیمت بلکه 
برای پرورش خالقیت تولید و تعیین اهداف بلندمدت سرمایه گذاری می شود، فرصت توسعه و حفظ خانه های 

مقرون به صرفه برای افراد خانواده های کم درآمد را افزایش می دهد.

برنامه ها و سیاست های تأمین شده از طریق این طرح به گونه ای اجرا می شوند که به تفکیک نژادی، از   .s
بین بردن شیوه های طردکننده نژادی و ترویج برابری نژادی در فرصت های مسکن، دانشگاهی و اقتصادی 

بپردازند.

ماده XXXIV قانون اساسی ایالت California )»ماده XXXIV«( مقرر می دارد که هیچ پروژه مسکن   .t
با اجاره پایین نباید به هیچ وجه توسط هیچ نهاد دولتی و ایالتی توسعه، ساخته یا تملک شود تا زمانی که 
اکثریت رأی دهندگان واجد شرایط شهر، شهرک یا کانتی، حسب مورد، پیشنهاد توسعه، ساخت یا تملک 
پروژه را ندهند. رای دادن در مورد چنین موضوعی، با رای به نفع آن در انتخاباتی که برای آن منظور 

برگزار می شود، یا در هر انتخابات عمومی یا ویژه، چنین پروژه ای را تایید می کند.

مسکونی  واحد های  و مدیریت  تملک  ساخت،  ایجاد،  از  مستقیما  آن  و ساکنین   Los Angeles شهر   .u
اضافی برای خانواده ها و خانوار  های کم درآمد بهره مند خواهند شد.

هدف رأی دهندگان از انتخاب این طرح این است که اطمینان حاصل کنند که درآمد مالیاتی حاصل از   .v
مالیات بی خانمان ها و راه حل های مسکن برای تأمین بودجه اهداف تعیین شده در برنامه House LA استفاده 

می شود.

در  مندرج  قوانین   Los Angeles شهر  که  می کند  اعالم  شهرداری  یافته ها،  این  اساس  بر  بنابراین، 
بی خانمانی از  و جلوگیری  قیمت  ارزان  مسکن  و حفظ  ایجاد  مستاجران،  از  محافظت  برای  را   اینجا 

اتخاذ می کند.
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زیر اصالح می شود به شرح  وسیله  این  به   Los Angeles قانون شهرداری  از   1.9 ماده   ،2 2: فصل   بند 
 )با خط کشیدن روی متنی که حذف می شود، و خط کشیدن زیر متن جدید(:

بند .21.9.2 مالیات وضع شده.

بدین وسیله بر هر سند ملکی، مدرک یا دست خط که از طریق آن هرگونه زمین، واحد مسکونی یا   )a(
مستغالت دیگر فروخته شده در شهر Los Angeles به خریدار یا خریداران یا هر شخص یا اشخاص دیگر، 
اعطا، واگذار، منتقل یا محول شود، هنگامی که مبلغ یا ارزش سود یا دارایی منتقل شده از 100.00 دالر 
تجاوز کند )به استثنای ارزش هر نوع حق رهن یا حق حبس که در زمان فروش بر روی آن موجود است(، 

مالیاتی با نرخ 2.25 دالر برای هر 500.00 دالر یا بند کسری از آن اعمال می شود.

افزون بر هر مالیات وضع شده بر اساس بند فرعی )a( در این بند، از تاریخ 1 آوریل 2023 به این   )b(
وسیله مالیاتی با نام »مالیات بی خانمان ها و راه حل های مسکن« بر هر سند ملکی، مدرک یا دست خط 
که از طریق آن هرگونه زمین، واحد مسکونی یا مستغالت دیگر فروخته شده در شهر Los Angeles به 
خریدار یا خریداران یا هر شخص یا اشخاص دیگر، اعطا، واگذار، منتقل یا محول شود، هنگامی که مبلغ 
یا ارزش سود یا دارایی منتقل شده )شامل ارزش هر نوع حق رهن یا حق حبس که در زمان فروش بر 

روی آن موجود است( تجاوز کند از:

)1( 5,000,000$ ولی کمتر از 10,000,000$ باشد، مالیاتی با نرخ %4 قیمت یا ارزش آن؛ یا

)2( 10,000,000$ یا بیشتر، مالیاتی با نرخ %5.5 قیمت یا ارزش آن وضع می شود.

مدیر امور مالی شهرداری Los Angeles باید متعاقب دستورالعمل  ها و رویه  هایی که وی بر اساس   )c(
یا آستانه های ارزش مندرج در زیر  ایجاد می کند، مالحظات  قانون نامه  این   21.9.11 بند   )c( بند فرعی 
 )C‑CPI‑U( این بند را که ساالنه بر اساس دفتر آمار کار شاخص قیمت مصرف کننده زنجیره ای )b( بند

مشخص می گردد، تنظیم کند.

بند .21.9.11 وظایف منشی.

)a( مدیر امور مالی، در سمت خود به عنوان متصدی وصول مالیات شهرداری Los Angeles، به این 
وسیله به عنوان مأمور شهر، مسئول حفظ روابط با کانتی Los Angeles به منظور اداره مالیات وضع شده 

طبق این ماده و دریافت و حسابداری وجوه اخذ شده از آن منصوب می شود.

)b( اگر کانتی Los Angeles مالیات متعلق به این ماده یا هر سهمی از این مالیات را دریافت نکند، مدیر 
امور مالی این اختیار و وظیفه را دارد که تمامی مفاد این ماده را اجرا کند. در چنین شرایطی، مالیات های 
شهر، قبل از ثبت هر سند مکتوب مشمول مالیات در کانتی Los Angeles دریافت می شود و مدیر امور 
مالی می تواند مالیات   هایی را که به روشی که در بند 21.16 این قانون پرداخت نشده است ارزیابی و طبق 

بند 22.13 این قانون نامه استرداد کند.

)c( مدیر امور مالی مجاز است و می تواند مطابق با قوانین قابل اجرا و اهداف این ماده، قوانین و مقرراتی 
را که به طور منطقی برای اجرا و پیاده سازی این ماده ضروری است، وضع کند؛ این شامل اما نه محدود 
به مقرراتی است که در بند 21.9.2 این ماده عبارت »مستغالت فروخته شده« را بیشتر تشریح می کنند 
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و روش   هایی را برای اجرای معافیت   های مالیات اعمال شده در این ماده مقرر می نمایند. مدیر امور مالی 
باید قبل از تاریخ الزم االجرا شدن قوانین یا مقررات اعالم شده طبق این بند، اطالعیه منطقی ارائه کند.

بند .21.9.14 معافیت ‑ اداره مسکن مقرون به صرفه واجد شرایط

مالیات   ها و راه حل   های مسکن وضع شده توسط زیر بند )b( بند 21.9.2 این قانون در مورد هیچ سند، 
 Los Angeles مدرک یا نوشته ای که به موجب آن زمین  ها، امالک استیجاری و مستغالت فروخته شده در شهر
به خریدار یا خریداران یا هر شخص یا اشخاص دیگری اعطا، واگذار، انتقال یا محول می شود، اعمال نخواهد 
شد اگر این انتقال گیرنده: یک نهاد غیرانتفاعی است که در بند )c()3(501 قانون درآمد داخلی آمده، )2( یک 
اتحادیه اراضی عمومی است، همانطور که در بند 22.618.2 قانون اداری Los Angeles تعریف شده، )3( 
یک تعاونی مسکن با سهام محدود است که توسط بند 817 قانون مدنی California تعریف شده، یا )4( یک 
شرکت تضامنی یا با مسئولیت محدود است که در آن فقط شرکت  های غیرانتفاعی با حسن سابقه، اتحادیه 
 های اراضی عمومی و/یا تعاونی  های مسکن با سهام محدود، شرکای عمومی یا اعضای مدیریت هستند. به 
منظور واجد شرایط بودن برای معافیت بر اساس این بند، انتقال گیرندگان یا یکی از شرکا یا اعضای آن باید 
سابقه توسعه مسکن مقرون به صرفه و/یا تجربه مدیریت امالک مقرون به صرفه را که توسط اداره مسکن 
Los Angeles یا آژانس جانشین آن به رویه ای که توسط اداره مسکن Los Angeles یا آژانس جانشین آن 
ابالغ خواهد شد، داشته باشند. تعاونی های اراضی محلی و تعاونی های مسکن با سهام محدود ممکن است در 
شرایط زیر، بدون داشتن سابقه توسعه مسکن ارزان قیمت و/یا تجربه مدیریت امالک مقرون به صرفه، واجد 
شرایط معافیت تحت این بند فرعی باشند: )الف( مشارکت با اداره های غیرانتفاعی با تجربه، همانطور که 
اداره مسکن Los Angeles یا آژانس جانشین آن این اصطالحات را مطابق با هدف ماده 9 از فصل 24 بخش 
22.618.3)d()1( ثبت یک تعهد استطاعت مطابق با بند )b( تعریف می کند؛ یا Los Angeles 22 قانون اداری

i(.b(. قانون اداری Los Angeles در زمان کسب مالکیت.

بند 21.9.15 سایر معافیت  ها

مالیات  ها و راه حل   های مسکن وضع شده توسط زیر بند )b( بند 21.9.2 این قانون در مورد هیچ 
شهر  در  شده  فروخته  و مستغالت  استیجاری  امالک  زمین  ها،  آن  موجب  به  که  نوشته ای  یا  مدرک  سند، 
Los Angeles به خریدار یا خریداران یا هر شخص یا اشخاص دیگری اعطا، واگذار، انتقال یا محول شود، 

اعمال نخواهد شد اگر این انتقال گیرنده:

)a( یک نهاد غیرانتفاعی از بند )c()3(501  قانون درآمد داخلی است که نامه تعیین اولیه خدمات درآمد 
داخلی خود را حداقل ده سال قبل از خرید دریافت کرده و دارایی کمتر از 1 میلیارد دالر دارد.

)b( ایاالت متحده یا هر آژانس یا عامل آن، هر ایالت یا قلمرو یا زیرمجموعه سیاسی آن، یا هر اداره 
دولتی یا نهاد عمومی فدرال، ایالتی یا محلی دیگر است، یا

فدرال یا  ایالتی  اساسی  قانون  اساس  بر  شهرداری  مالیات  حق  از  که  دیگری  گیرنده  انتقال  هر   )c( 
معاف است.
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بند .21.9.16 معافیت  های اضافی—تصویب شورای شهر

جمعیت شهر Los Angeles به شورای شهر اجازه می دهد تا بدون تایید رأی دهندگان، احکامی را برای 
معافیت از مالیات بی خانمان ها و راه حل های مسکن وضع شده توسط بند فرعی )b( بند 21.9.2 این ماده، وضع 
کند، اموالی که توسط اداره های غیرانتفاعی برای ایجاد مسکن مقرون به صرفه با درآمد محدود به دست آمده 
است، همانطور که شورا ممکن است آن شرایط را مطابق با اهداف مندرج در ماده 9 از فصل 24 بند 22 

قانون اداری Los Angeles تعریف کند.

بند 3: فصل 192 به شرح زیر به بند 5 قانون اداری Los Angeles جدیداً اضافه شد:

HOUSE LA بند .5.598.1 بودجه

)a( بدین وسیله در خزانه داری شهرداری Los Angeles یک صندوق امانی ویژه به نام صندوق 
House LA برای واریز و استفاده از کلیه مالیات  های جمع آوری شده بر اساس زیر بند )b( بند 
 House LA ایجاد می شود. پول موجود در صندوق Los Angeles 21.9.2 اساس نامه شهرداری

 Los Angeles منحصراً طبق برنامه مندرج در ماده 9 از فصل 24 بند 22 قانون اداری
)برنامه Los Angeles برای جلوگیری از بی خانمانی و تأمین بودجه مسکن مقرون به صرفه 

)»برنامه House LA«(( استفاده می شود.

)b( تمام درآمد  های بهره ای که به پول در صندوق House LA تعلق می گیرد، باید در راستای اهداف 
صندوق House LA استفاده شود. پولی که از صندوق House LA در هیچ سال مالی خرج نشده است، 

به صندوق ذخیره بازگردانده نمی شود، بلکه در صندوق House LA باقی می ماند.

)c( هر گونه درآمد برنامه ای که از طریق برنامه House LA ایجاد می شود، شامل اما نه محدود به 
 ،House LA بازپرداخت وام، بازپس گیری ارزش، یا بازگشت دارایی  های ایجاد شده توسط صندوق
باید مجدداً به صندوق House LA سپرده شود و نباید در سایر صندوق  های شهر ادغام گردد یا برای 

اهدافی غیر از مواردی که در ماده 9 از فصل 24 بند 22 قانون اداریLos Angeles توضیح داده 
شده، استفاده شود.

)d( صندوق House LA توسط مدیر کل اداره مسکن Los Angeles یا هر آژانس جانشین )»اداره«( 
یا یکی از اعضای تعیین شده مدیر کل، مطابق با مفاد ماده 9 از فصل 24 بند 22 قانون اداری 

Los Angeles مدیریت می شود.

)e( شورای شهر می تواند به موجب حکمی، هر گونه وجوه یا حساب اضافی در این صندوق را که برای 
اجرای این طرح و مخارج مشروح آن در بند 22.618.3 این قانون نامه ضروری است، معین کند.

بند 4: ماده 9 جدیدی به شرح زیر به فصل 24 بند 22 قانون اداری Los Angeles اضافه می شود:
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بند .22.618.1 هدف.

اهداف House LA عبارتند از:

محدود نه  اما  شامل  آسیب پذیر؛  اقشار  برای  صرفه  به  مقرون  دائمی  مسکن  به  دسترسی  بهبود   )a( 
معلولیت، دارای  افراد  دارند،  بی خانمانی  سابقه  که  افرادی  پایین،  درآمد  با  خانواده های  سالمندان   به 
کهنه سربازان، خانواده های تک والدی، جوانانی که حضانت آن ها در حال انتقال است و قربانیان خشونت 

خانگی.

پرداختن به نیاز ساکنان شهر در خصوص مسکن مقرون به صرفه و حمایت از مستأجر در هر یک   )b(
از مناطق شورای شهر، پیشبرد مثبت اهداف مسکن منصفانه، اهداف مؤلفه مسکن و ارزیابی نیاز  های 

مسکن منطقه ای تخصیص مسکن مقرون به صرفه.

درآمد،  کم  شدت  به  خانوار های  گروه  های  برای  مسکن  ایجاد  بودجه  هزینه  های  بندی  اولویت   )c(
خانوار های بسیار کم درآمد، خانوار های با درآمد خیلی پایین، و خانوار های کم درآمد و اولویت دادن به 

هزینه بودجه یارانه اجاره برای خانوار های به شدت کم درآمد و خانوار های بسیار کم درآمد.

توسعه، بازنگری و اصالح طرحی برای ایجاد ظرفیت نهاد  هایی با محل کار مستقر و/یا نهاد  هایی   )d(
اجرای  در  نهاد ها  مشارکت  و امکان  و اولویت بندی  می کنند  خدمت  محروم  جوامع  در  مؤسسات  به  که 

.House LA

افزایش عرضه مسکن مقرون به صرفه در کنار دسترسی به خدمات حمل و نقل و ایجاد ثبات مسکن   )e(
و حمایت از مستأجر در جوامع و ایجاد دسترسی به خدمات حمل و نقل.

استقرار برنامه ها و سیاست هایی که از طریق این طرح تأمین می شود، به گونه ای که به تفکیک نژادی   )f(
رسیدگی شود، شیوه  های حذف نژادی از بین برود و برابری نژادی در دسترسی به فرصت  های مسکن، 

دانشگاهی و اقتصادی ارتقا یابد.

استفاده از اراضی عمومی برای ایجاد مسکن مقرون به صرفه از طریق این برنامه، شامل، اما نه   )g(
 ،Los Angeles ناحیه کالج کامیونیتی ،Los Angeles محدود به اراضی کم استفاده شده متعلق به شهرداری
ناحیه متحد مدارس Los Angeles، مرجع حمل و نقل کالن شهر شهرستان Los Angeles یا سایر اداره 

 های دولتی.

ایجاد و تامین منابع کمیته نظارت بر شهروندان که هر سه سال یکبار مسئول بازنگری این اهداف   )h(
و ایجاد تعدیل در دستورالعمل های برنامه اتخاذ شده طبق بند )c()1(22.618.6 این قانون نامه در صورت 

لزوم برای رسیدگی به اهداف فوق الذکر خواهد بود.

تهیه بودجه و برنامه های جدید برای ایجاد، حفظ و دستیابی به مسکن ارزان قیمت و پیشگیری از   )i(
بی خانمانی به طوری که مکمل بودجه و برنامه های موجود شهر باشد.

حصول اطمینان از اینکه کار ساخت و ساز و بازسازی تحت استانداردهای کار تعیین شده در بند   )j(
22.618.7 انجام می شود.
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بند .22.618.2 تعاریف.

قوانین  مجموعه   50063.5 بند  در  که  داشت  خواهد  را  معنایی  همان  درآمد«  کم  به شدت  »خانوارهای 
بهداشت و ایمنی California آمده است.

»خانوارهای بسیار کم درآمد« همان معنایی را دارد که در بند 50106 مجموعه قوانین بهداشت و ایمنی 
California آمده است.

بهداشت  قوانین  مجموعه   50105 بند  در  که  دارد  را  معنایی  همان  پایین«  خیلی  درآمد  با  »خانوارهای 
و ایمنی California آمده است.

»خانوارهای کم درآمد« به معنای خانوارها با درآمد کمی هستند که درآمد ناخالص آنها از حداکثر درآمد 
»خانوارهای با درآمد خیلی پایین« بیشتر است.

»خانوارهای با درآمد پایین تر« همان معنایی را خواهد داشت که در بند 50079.5 مجموعه قوانین بهداشت 
و ایمنی California آمده است.

»خانوارهای با درآمد متوسط« همان معنای اصطالح »افراد و خانواده های با درآمد متوسط« را دارد که 
در بند )b(50093 مجموعه قوانین بهداشت و ایمنی California تعریف شده است.

»پیشبرد مثبت اهداف مسکن منصفانه« همان معنایی را دارد که در بند 8899.50 مجموعه قوانین دولت 
California آمده است.

»اتحادیه اراضی عمومی« به معنای شرکت غیرانتفاعی در بند )c()3(501 قانون نامه درآمد داخلی است 
که همه شرایط زیر را برآورده می کند: )I( در بند اهداف اصلی خود، به ایجاد و نگهداری اقامتگاه ها برای 
یک خانواده یا چندین خانواده با قیمت مناسب دائمی اشاره کرده است؛ )II( تمام خانه ها و واحدهای واقع در 
زمین متعلق به شرکت غیرانتفاعی به یک مالک واجد شرایط فروخته می شود تا به عنوان محل سکونت 
اصلی مالک واجد شرایط اشغال شود یا به خانوارهای با درآمد پایین تر یا خانوارهای با درآمد متوسط اجاره 
داده شود یا برای همان هدف در اختیار شرکت های غیرانتفاعی قرار گیرد؛ )III( هنگامی که مسکن یا واحد 
واقع در زمین متعلق به شرکت غیر انتفاعی، به مالک واجد شرایط فروخته می شود، زمین توسط شرکت 
غیرانتفاعی به مالک واجد شرایط درآمد برای اشغال و استفاده راحت از آن خانه یا واحد برای یک دوره 

قابل تجدید 99 سال اجاره داده می شود.

»جوامع محروم« همانطور که در بند )h()4()A(65302 قوانین دولت California تعریف شده است.

»تعاونی مسکن با سهام محدود« همان معنایی را دارد که در بند 817 قانون  مدنی California آمده است.

»هتل مسکونی« همان معنایی را خواهد داشت که در بند )b()1(50519 مجموعه قوانین بهداشت و ایمنی 
California آمده است.

HOUSE LA بند .22.618.3 برنامه های

Los Angeles، وجوه موجود در صندوق  با توجه به مقررات بودجه ای و مالی منشور شهرداری   )a(
House LA، همانطور که در فصل 192 بند 5 این قانون ذکر شده است، باید به صورت ساالنه یا تکمیلی 
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و طبق رویه های مندرج در بند 22.618.4 این قانون نامه تخصیص یابد و بر اساس این بند )»برنامه های 
House LA«( هزینه گردد.

)b(  مدیریت صندوق House LA. نمی توان بیش از %8 از پولی که ساالنه به صندوق House LA واریز 
می شود را برای انطباق، اجرا و مدیریت )»مدیریت صندوق House LA«(، که در زیر توضیح داده شده 
 House LA است، استفاده کرد؛ شامل اما نه محدود به اجرای تعهدات توان مالی مرتبط با پروژه های برنامه
و با هماهنگی مدیر مالی و سایر بخش های شهر، جمع آوری مالیات اعمال شده توسط بند فرعی )b( بند 21.9.2 
قانون نامه شهرداری Los Angeles و بازپرداخت هر گونه اضافه پرداختی آن مالیات. حداقل %3 از پولی که 
ساالنه به مدیریت صندوق House LA تخصیص داده می شود باید به هزینه های کارکنان و سایر هزینه های 
کمیته نظارت بر اعضای House LA، توضیح داده شده در بند 22.618.6 این قانون نامه، اختصاص یابد. 
به عالوه، هزینه های کارکنان، حقوق و دستمزدی که ممکن است طبق بند d()2()ii(.d(22.618.3. به شورای 
مستأجر اختصاص داده شود، از محل مدیریت صندوق House LA پرداخت خواهد شد. عالوه بر این، اداره 
ممکن است آموزش در فرآیندها و رویه های مربوط به توافقنامه های کار پروژه را تامین مالی کند و ممکن 
است خدمات مدیریت قرارداد کار پروژه را به پیمانکاران ارائه دهد. برای اهداف این بند فرعی، »توافقنامه 

کار پروژه« همان معنای بند )b()1(2500 قانون  قرارداد عمومی California را دارد.

برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی، بودجه مدیریت صندوق House LA باید قابل پیگیری باشد و به    )c(
اطالع عموم برسد. گزارش های مربوط به اجرای برنامه شامل اما نه محدود به جنبه های زیر می باشد: 
1( دالرهای هزینه شده برای ساخت و ساز و ایمن سازی مسکن در طول یک سال، در طول سال ها، 
به صورت کلی، در هر پروژه، هر واحد مسکونی، و برای تفکیک و ارزیابی اجرای برنامه بر اساس 
کد پستی و ناحیه شورای شهر؛ 2( تعداد افراد اسکان داده شده در طول یک سال، در طول سال ها، به 
صورت کلی و با تغییر در طول زمان، در هر پروژه، در هر واحد، و تفکیک شده و جستجو شده بر 
اساس نژاد، ترکیب خانواده، گرایش جنسی، سن، توانایی و جنسیت و بر اساس محل و سطح درآمد؛ و 3( 
ساکنان تحت پوشش برنامه پیشگیری از بی خانمانی در طول یک سال، در طول سال ها، به صورت کلی 
و با تغییر آن در طول زمان، بر اساس ناحیه شورای شهر و تفکیک شده و جستجو شده بر اساس نژاد، 
ترکیب خانواده، گرایش جنسی، سن، توانایی و جنسیت. در مورد اینکه چگونه اجرای House LA باعث 
پیشرفت در اجرای مؤلفه مسکن، تخصیص ارزیابی نیازهای مسکن منطقه ای و پیشبرد مثبت اهداف مسکن 
منصفانه می شود، بخش های شهرداری باید اطالعاتی را به طور عمومی ارائه کنند و آنها را در اختیار 

کمیته نظارت قرار دهند.

برنامه های صندوق House LA. تمام پولی که ساالنه به صندوق House LA واریز می شود، غیر از   )d(
مواردی که در بند های فرعی )b( و )c( این بند توضیح داده شده است، و در هیچ موردی کمتر از 92% 
 ،22.618.3)d()1( بخش  در  شده  برنامه های مشخص  برای  باید  نمی باشد،   House LA مبلغ صندوق  از 
معروف به »برنامه مسکن مقرون به صرفه« و بخش )d()2(22.618.3، معروف به »برنامه پیشگیری از 
بی خانمانی«، که به طور کلی به عنوان »برنامه های صندوق House LA« شناخته می شود، استفاده شود. 

برنامه های صندوق House LA به شرح زیر تخصیص می یابد:

)1( برنامه مسکن مقرون به صرفه. هفتاد درصد )%70( از برنامه های صندوق House LA برای 
برنامه مسکن مقرون به صرفه، همانطور که توسط این بند توضیح داده شده است، و بر 
اساس برنامه هزینه ای اتخاذ شده مطابق با بند 22.618.4 این قانون نامه برای رسیدگی به 

نیازهای مسکن مقرون به صرفه در هر منطقه شورای شهر استفاده می شود.
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)i( مخارج بودجه برای برنامه مسکن مقرون به صرفه باید، تا حد ممکن و مطابق 
با قوانین فدرال و ایالتی، مستلزم این باشد که پروژه های تامین شده با شرایط زیر 

مطابقت داشته باشند:

باید  مالی  تامین  پروژه  یک  در  واحدها  همه  مالی.  توان   .a
کم  بسیار  خانوارهای  درآمد،  کم  شدت  به  خانوارهای  برای 
درآمد،  کم  خانوارهای  یا  پایین  خیلی  درآمد  با  خانوارهای  درآمد، 
مستقر  آنها  در  بتوانند  خانوارهایی  و چنین  باشند  به صرفه  مقرون 
.22.618.3)d()1()ii(.b.4 بند های  در  که  مواردی  جز  به   شوند، 
باید  اداره  است.  مجاز  قانون نامه  این   22.618.3)d()1()ii(.c.4. و
سیاستی را اتخاذ کند تا از جابجا شدن خانوارهایی که در ابتدا برای 
یک واحد واجد شرایط هستند اما پس از مدتی، از حد درآمد فراتر 
می روند، جلوگیری کند. چنین خانوارهایی می توانند متناسب با سطح 

درآمد فعلی شان، اجاره بها پرداخت کنند.

بند های  در  شده  داده  شرح  برنامه های  تعهدات.   .b
مسکن  برنامه  جمله  از  قانون نامه،  این   .22.618.3)d()1()ii(.a.-c
مسکن  برنامه  برای  جایگزین  مدل های  چندخانواری،  قیمت  ارزان 
به  مقرون  و احیای مسکن  تملک  و برنامه  به صرفه  مقرون  دائمی 
صرفه، برای ارائه مسکن اختصاصی به خانوارها در سطوح درآمدی 
با  درآمد،  کم  بسیار  درآمد،  کم  به شدت  خانوارهای  )مانند  مربوطه 
درآمد خیلی پایین و خانوارهای کم درآمد( که به عنوان مالک، ساکن 
در نظر گرفته  و یا مستأجردر واحدهای مسکونی مستقر می شوند، 
شده اند و هزینه مسکن یا اجاره آن ها از هزینه مسکن مقرون به صرفه 
یا اجاره مقرون به صرفه برای خانوارها در چنین سطوح درآمدی 
تجاوز نمی کند. هر ملک و هر واحد مسکونی مقرون به صرفه که 
طبق بند های.d()1()ii(.a.-c(22.618.3  این قانون نامه تامین می شود، 
باید مشمول تعهد ثبت شده و قابل قبول برای اداره و قاضی شهربانی 
کانتی Los Angeles باشد وهر یک از شروط زیر را برآورده سازد:

عنوان  به  منحصراً  پروژه  در  مسکونی  واحد  هر   .1
مورد  مربوطه  درآمد  سطح  در  خانوارها  سکونت  محل 

استفاده قرار می گیرد.

مسکونی  واحد  چنین  برای  مسکن  اجاره  یا  هزینه   .2
اجاره  یا  صرفه  به  مقرون  مسکن  هزینه  از  بیش  نباید 

مقرون به صرفه در سطح درآمد مربوطه باشد.

به طور  یا  اجاره  نمی توان  را  مسکونی  واحد  هیچ   .3
فرعی کرایه داد، به جز به یک خانوار در سطح مقرون 
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به صرفه و نه بیشتر از یک اجارۀ مقرون به صرفه که 
برای واحد در نظر گرفته شده است.

هرگونه فروش مجدد امالک استیجاری که توسط این   .4
یا  تأمین بودجه می شوند، به مؤسسات غیرانتفاعی  طرح 
تعاونی های مسکن با سهام محدود، شامل اما نه محدود به 
شرکت های مسکن مقرون به صرفه و اتحادیه های اراضی 
واحدهای  از  مداوم  استفاده  از  اطمینان  برای  عمومی، 
مسکونی به عنوان مسکن مقرون به صرفه، همانطور که 

در این بند ارائه شده است، محدود می گردد.

در مورد واحدهای مسکونی تحت مالکیت، فروش   .5
خریدارانی  به  محدود  مجدد،  فروش های  و کلیه  اولیه 
که  درآمدی  سطح  از  خانوارشان  درآمد  که  بود  خواهد 
واحد به آن اختصاص داده شده است بیشتر نباشد و بیش 
درآمد  سطح  آن  در  صرفه  به  مقرون  مسکن  هزینه  از 
یا  محدود  سهام  با  مسکن  تعاونی های  یا  نکنند؛  پرداخت 
نهادهای مشابه که مالکیت ساکنین و استطاعت مالی دائمی 
با سطح متوسط استطاعت برای خانوارهای با درآمد پایین 
تر فراهم می نمایند و اجازه نمی دهند که بیش از %20 از 
واحدها با نرخ های نامحدود بازار تملک و تصرف شوند. 
واحدهای نرخ بازار نامحدود نباید برای محاسبه میانگین 

مقرون به صرفگی واحدها در یک پروژه استفاده شود.

مدت محدودیت های استطاعت مندرج در تعهد باید   .6
دائمی باشد یا حداکثر مدت زمان دیگری که توسط قانون 
قابل اجرا مجاز باشد در نظر گرفته شود؛ با این تفاوت که 
یک تعهد استطاعت با مدت معین حداقل 55 سال، تنها در 
صورتی قابل قبول است که برای برآوردن نیازهای سایر 

منابع مالی ضروری باشد.

محدودیت های استطاعت باید مهم تر از هرگونه حق   .7
باشد که  یا محدودیتی  یا شرط  امانی  تصرف ملک، سند 
باید در مورد ملک ثبت شود و نباید تابع این موارد باشد، 
به استثنای هر تعهد توان مالی مرتبط با کاربری زمین؛ به 
گونه ای که هر نهادی که مالکیت ملک یا واحد مسکونی 
بازستانی  جای  به  »سند  یا  دعوی  اقامه  حق  سلب  با  را 
محدودیت های  به  مشروط  می آورد،  دست  به  ملک« 

استطاعت است.
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جایگزینی، جابجایی و حق تقدم در رد یا قبول. بودجه ارائه شده   .c
طبق برنامه مسکن مقرون به صرفه مشمول شرایط زیر خواهد بود:

هر  در  سرمایه گذاری شده  ساخت و ساز  هرگونه   .1
ملکی که شامل یک بخش یا بخش هایی است که در حال 
قبل  سال  پنج  طی  در  یا  دارد  مسکونی  کاربری  حاضر 
مسکونی  کاربری های  مالی،  تأمین  برای  درخواست  از 
داشته اند که تخلیه یا تخریب شده اند و مشمول تعهد، حکم 
یا قانون ثبت شده ای هستند یا بوده اند که اجاره بها را به 
مقرون  پایین تر  درآمد  با  خانوارهای  برای  که  سطوحی 
شکلی  هر  به  مشروط  می کند،  محدود  است،  صرفه  به 
از کنترل اجاره یا قیمت از طریق اعمال معتبر یک نهاد 
عمومی از قدرت پلیسی، یا اشغال توسط خانوارهای کم 
درآمد، باید با الزامات مندرج در بند )c()3(65915 قانون  
دولت California مطابقت داشته باشد؛ البته به شرط اینکه 
هر واحد مسکونی که فعالً یا در گذشته، از طریق اعمال 
معتبر یک نهاد عمومی از قدرت پلیسی، مشمول نوعی 
اجاره یا کنترل قیمت بوده و واحد هایی که توسط خانواری 
مقرون به صرفه  واحدهای  با  شده،  اشغال  باالتر  درآمد  با 
جایگزین گردد و به خانوارهای کم درآمد اختصاص داده 
اجاره  با  باید  جایگزین  واحدهای  این،  بر  عالوه  شود. 
در  به صرفه  مقرون  مسکن  هزینه  یا  به صرفه  مقرون 
اختیار افراد و خانواده هایی قرار گیرند که در رده درآمدی 
یکسان یا پایین تری در مقایسه با خانوارهای ساکن یا، در 
صورتی که واحدها تخلیه یا تخریب شده اند، در مقایسه با 
خانوارهایی که قبالً در آن ها سکونت داشته اند، قرار دارند؛ 
از جمله خانوارهای به شدت کم درآمد، بسیار کم درآمد، 
پایین و کم درآمد. در صورتی که درآمد  با درآمد خیلی 
باید فرض شود  نباشد،  معلوم  قبلی  یا  خانوارهای مستقر 
که طبق آخرین داده های موجود در پایگاه داده استراتژی 
متحده  ایاالت  و شهرسازی  مسکن  وزارت  مسکن  جامع 
)a( خانوارهای بسیار کم درآمد، با درآمد خیلی پایین و کم 
درآمد این واحدها را به همان نسبت خانوارهای مستأجر 
در  درآمد  و کم  پایین  خیلی  درآمد  با  درآمد،  کم  بسیار 
شهر اشغال کرده اند؛ و )b( نسبت خانوارهای به شدت کم 

درآمد، نصف نسبت خانوارهای بسیار کم درآمد است.

اگر ساکنین فعلی باید جابه جا شوند، برای هر دوره   .2
با  )شروع   16 فصل  طبق  است  موظف  سازنده  زمانی، 
و فصل  دولتی  قانون نامه   1 عنوان  از   7 بند   )7260 بند 
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شمول  به   ،Los Angeles شهرداری  اساسنامه  پانزدهم 
فراهم  آنها  برای  را  جابه جایی  مزایای  مرتبط،  مقررات 
عنوان   7 بند  از   16 فصل  مفاد  اجرای  منظور  به  کند. 
جابجایی،  تعهدات  سایر  بر  و عالوه  دولت  قانون نامه   1
این  باید  و اداره  کند  تهیه  را  جابجایی  باید طرح  سازنده 
طرح را ملزم کند که انتخاب های معقولی از مسکن های 
جایگزین قابل مقایسه و مشخص در زمان پیشنهاد ارائه 
برای  و همچنین  باشد  آن  شرایط  واجد  خانوار  که  دهد 

خانواده مناسب و مقرون به صرفه باشد.

عالوه بر مزایای جابجایی که در باال توضیح داده   .3
شد، سازنده باید برای یک واحد مشابه موجود در مسکن 
جدید یا بازسازی شده، حق تقدم در رد یا قبول را فراهم 
اجاره  با  باید  واحد  آن  درآمد،  کم  خانوارهای  برای  کند. 
مقرون به صرفه یا هزینه مسکن مقرون به صرفه، برای 
این  که  صورتی  در  بگیرد.  قرار  دسترس  در  خانوار 
ساکنین، واجد شرایط یک یا چند منبع مالی توسعه مسکن 
دیگری  دلیل  هر  به  و یا  نباشند  شده  بازسازی  یا  جدید 
واحدهای مسکونی جدید یا بازسازی شده را اشغال نکنند، 
برنامه  توسط  که  و سازهایی  ساخت  سایر  در  ساکنین 
مسکن مقرون به صرفه تامین بودجه می شوند، در اولویت 
اجاره یا خرید خواهند بود. اداره باید فهرستی از ساکنین 
بی خانمان شده در اثر چنین تحوالتی را تهیه کند و قوانین 
معقولی را برای تعیین ترتیب اولویت افراد فهرست شده 

وضع کند.

شود  تعبیر  ای  گونه  به  نباید  بند  این  در  چیز  هیچ   .4
واحد،  جایگزینی  الزامات  اتخاذ  از  را  شهر  شورای  که 
تقدم که بیش از  الزامات حق  یا  الزامات کمک جابجایی 
الزامات این بند از ساکنین بی خانمان شده محافظت می کند، 
 22.618.3)d()1()i(.c. بند  راستای  در  صرفاً  کند.  منع 
قبول،  یا  رد  در  تقدم  و حق  جابجایی  حاکم،  جایگزینی 
»اجاره مقرون به صرفه« همان معنایی را دارد که در 
 California بند 50053 مجموعه قوانین ایمنی و بهداشت
تعریف شده و »هزینه مسکن مقرون به صرفه« نیز باید 
همان معنایی را داشته باشد که در بند 50052.5 مجموعه 

قوانین بهداشت و ایمنی California تعریف شده است.

برای واجد شرایط بودن برای دریافت بودجه از برنامه مسکن   .d
مقرون به صرفه، متقاضی باید سابقه توسعه مسکن مقرون به صرفه 
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و/یا تجربه مدیریت امالک مسکن مقرون به صرفه را داشته باشد، 
تعریف  ماده  این  هدف  با  مطابق  را  شرایط  این  اداره  که  همانطور 
سهام  با  مسکن  و تعاونی های  عمومی  اراضی  اتحادیه های  می کند. 
محدود می توانند بدون نشان دادن سابقه توسعه مسکن مقرون به صرفه 
و/یا تجربه مدیریت امالک مسکن مقرون به صرفه با )a( مشارکت با 
اداره های غیرانتفاعی با تجربه، یا )b( با نشان دادن شواهد از ظرفیت 
کافی کارکنان برای مدیریت و اداره پروژه مسکن مقرون به صرفه 
واجد  است،  ماده  این  هدف  با  و مطابق  شده  تعیین  اداره  توسط  که 

شرایط تامین مالی از این طرح باشند.

طبق  که  هزینه ای  برنامه  طبق  صرفه  به  مقرون  مسکن  برنامه  وجوه   )ii(
بند 22.618.4 این قانون نامه اتخاذ شده است، در دسته های زیر تخصیص می یابد:

a. مسکن مقرون به صرفه چندخانواری: بیست و دو و نیم درصد 
توسعه  به  ساالنه  باید   House LA برنامه های صندوق  از   )22.5%(
پروژه های مسکن حمایتی و/یا ارزان قیمت 40 واحدی یا بیشتر برای 
اقشار واجد شرایط درآمد در ارتباط با سایر منابع مالی مسکن مقرون 
با  مسکن  مالیاتی  اعتبارات  مانند  و محلی،  ایالتی  فدرال،  به صرفه 
درآمد پایین فدرال و اعتبارات مالیاتی مسکن با درآمد پایین ایالتی، یا 
برای پرداخت اصل و بهره بدهی های ایجاد شده برای چنین منظوری 
اختصاص یابد. ممکن است با استفاده از درآمد مازاد از صندوق تثبیت 
برنامه طبق بند .d()1()ii(.e(22.618.3 این قانون، درصد فوق الذکر 
 House LA حداکثر تا بیست و پنج درصِد )%25( برنامه های صندوق
به صورت ساالنه افزایش یابد. همه واحدها باید تابع تعهدی باشند که 

الزامات بند d()1()i(.b(22.618.3 را برآورده می کند.

b. مدل های جایگزین برای مسکن دائمی مقرون به صرفه: بیست 
 House LA صندوق  برنامه های  از   )22.5%( درصد  و دو و نیم 
باید ساالنه به ساخت پروژه های جدید حمایتی و مقرون به صرفه یا 
پروژه های مختلط اجاره/مالک خانه برای 40 واحد یا بیشتر اختصاص 
یابد یا برای پرداخت اصل و بهره بدهی که برای چنین منظوری ایجاد 
شده است، در نظر گرفته شود. این وجوه همچنین ممکن است برای 
مالکیت، بازسازی، استفاده مجدد تطبیقی، اجاره، حفظ و بهره برداری 
اجاره/مالک  یا مختلط  به صرفه  و/یا مقرون  پروژه های حمایتی  از 
خانه در هر اندازه، یا برای پرداخت اصل و بهره بدهی های حاصل 
درآمد  از  استفاده  با  است  ممکن  شود.  استفاده  منظور،  این  به  شده 
مازاد از صندوق تثبیت برنامه طبق بند .d()1()ii(.e(22.618.3 این 
 )25%( درصِد  و پنج  بیست  تا  حداکثر  فوق الذکر  درصد  قانون نامه، 
برنامه های صندوق House LA به صورت ساالنه افزایش یابد. این 

بودجه مشمول شرایط زیر خواهد بود:
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واجد  نهادهای  توسط  باید  مسکونی  واحدهای   .1
 22.618.3)d()1()i(.d بند  طبق  مالی  تأمین  برای  شرایط 
باید  داده شوند. واحدهای مسکونی  قانون نامه توسعه  این 
تحت مالکیت و/یا مدیریت یک نهاد عمومی، یک مرجع 
مسکن محلی، یک اتحادیه اراضی عمومی، یک تعاونی 
بند  در  غیرانتفاعی  نهاد  یک  یا  محدود،  سهامی  مسکن 
از  سابقه ای  که  باشند  داخلی  درآمد  قانون   501)c()3(
توسعه مسکن مقرون به صرفه و/یا تجربه مدیریت امالک 
اداره  که  فرآیندی  از طریق  به صرفه را  مسکن مقرون 
باید تعیین کند، داشته باشند. یک تعاونی مسکن محلی یا 
یک تعاونی مسکن با سهام محدود بدون سابقه اثبات شده 
توسعه مسکن مقرون به صرفه و/یا تجربه مدیریت دارایی 
مسکن مقرون به صرفه ممکن است تحت این بند فرعی 
واجد شرایط تامین مالی باشد با )a( شراکت با یک اداره 
غیرانتفاعی با تجربه، همانطور که توسط اداره و مطابق 
با هدف این ماده تعیین شده، یا )b( با نشان دادن شواهدی 
و اداره  مدیریت  برای  کارکنان  کافی  ظرفیت  بر  مبنی 
پروژه مسکن مقرون به صرفه، همانطور که توسط اداره 

تعیین شده و مطابق با هدف این ماده است.

یک پروژه ممکن است ترکیبی از انواع درآمد خانوار   .2
از جمله خانوارهای به شدت کم درآمد، خانوارهای بسیار 
کم درآمد، خانوارهای با درآمد خیلی پایین و خانوارهای 

کم درآمد را در خود جای دهد.

باید  پروژه  مسکونی  واحدهای  از   20% حداقل   .3
برای خانوارهای به شدت کم درآمد و/یا بسیار کم درآمد 

رزرو شود.

همه واحدها مشمول تعهدی خواهند بود که الزامات   .4
جز  به  کند،  می  برآورده  را   22.618.3)d()1()i.b( بند 
مواردی که توسط اداره، مطابق با اهداف این ماده ایجاد 
می شوند و فقط به منظور افزایش ثبات مالی خانوارهای 
خیلی  درآمد  و با  درآمد  کم  بسیار  درآمد،  کم  شدت  به 
 20% تا  و حداکثر  می شوند  مشخص  پروژه  در  پایین 
بها،  و اجاره  درآمد  میزان  اساس  بر  می توانند  واحدها 

مستثنی باشند.

تصمیم  در  و معنادار  مستقیم  مشارکت  ساکنین حق   .5
را پروژه  و مدیریت  برداری  بهره  مورد  در   گیری 

 خواهند داشت.
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پروژه  باشد،  و چنانچه مطلوب  امکان  در صورت   .6
به  محدود  نه  اما  جمله  از  ساکنین،  مالکیت  شامل  باید 

تعاونی های مسکن با سهام محدود باشد.

در صورت امکان و چنانچه مطلوب باشد، پروژه ها   7
باید از اراضی عمومی استفاده کنند.

 )10%( درصد  ده  قیمت:  ارزان  مسکن  و احیای  مالکیت  کسب   .c
حفظ،  تملک،  به  ساالنه  باید   House LA صندوق  برنامه های  از 
یابد  اختصاص  موجود  از مسکن  برداری  بهره  یا  اجاره  بازسازی، 
هتل های  اجاره،  کنترل  تحت  امالک  به  نه محدود  اما  این شامل  که 
الحاقی  مسکونی  و واحدهای  الحاقی  مسکونی  واحدهای  مسکونی، 
کوچک است؛ چه بدون تعهد های موجود که نیاز به مقرون به صرفه 
بودن دارند یا چه با چنین تعهد های موجود که ظرف ده )10( سال از 
شروع پروژه منقضی می شوند، همانطور که اداره آن اصطالح را 
مطابق با اهداف این ماده تعریف می کند، یا آن را در معنای پرداخت 
توضیح  منظوری  چنین  برای  شده  حاصل  بدهی های  و بهره  اصل 

می دهد و مشروط به شرایط زیر است:

اکثر واحدهای یک ملک باید پس از اکتساب، توسط   .1
منظور  و بدین  شوند  اشغال  پایین  درآمد  با  خانوارهای 
اکثر مستأجرین باید گواهی هایی مبنی بر اینکه درآمدشان 
برابر با سطح کم درآمد یا کمتر از آن است، به روشی 
که اداره تعیین می کند، ارائه کنند. با وجود موارد فوق، 
وجوه ممکن است برای تملک و بازسازی هر ملکی که به 
عنوان هتل مسکونی در پنج سال قبل از درخواست برای 

تأمین مالی مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده شود.

واحدهای مسکونی باید توسط یک نهاد عمومی، یک   .2
مرجع مسکن محلی، یک تعاونی مسکن دارای سهام محدود، 
یا یک نهاد غیرانتفاعی در چارچوب قانون درآمد داخلی 
بند )c()3(501 خریداری و مدیریت شوند، که دارای سابقه 
توسعه مسکن مقرون به صرفه و/یا تجربه مدیریت امالک 
مسکن مقرون به صرفه، از طریق فرآیندی که اداره باید 
تعیین کند، هستند. یک اتحادیه اراضی عمومی یا تعاونی 
مسکن با سهام محدود ممکن است از طریق )a( شراکت با 
 )b( یک اداره غیرانتفاعی با تجربه طبق تعریف اداره، یا
با نشان دادن شواهدی مبنی بر ظرفیت کافی کارکنان برای 
مدیریت و اداره پروژه مسکن مقرون به صرفه، از طریق 
شرایط  واجد  می شود،  تعیین  وزارت  توسط  که  فرآیندی 

تامین مالی شود.
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بند  الزامات  باشند که  تعهدی  تابع  باید  همه واحدها   .3
d()1()i(.b(22.618.3 را برآورده می کند.

در  مندرج  صرفگی  به  مقرون  مقررات  وجود  با   .4
 22.618.3 )d( )1( )i(.b. و  22.618.3)d()1()i(.a. بند
برنامۀ  این  طبق  که  امالکی  فعلی  ساکنین  قانون،  این 
تملک و احیای مسکن ارزان قیمت مستقر شده اند، نباید به 
طور دائم جابجا شوند، حتی اگر درآمد آنها از حد درآمد 
تعیین شده  درآمدی  کم  یا هر محدوده  درآمد،  کم  خانوار 
برای یک واحد تجاوز کند. پروژه ها باید در طول زمان 
درصدی   100 اشغال  به  واحد  و فروش  خرید  از طریق 
پایین  پایین تر )یا هر محدوده درآمد  با درآمد  خانوارهای 

خاص پروژه( درآید.

از طریق فرآیندی که اداره باید تعیین کند، نهادی که   .5
ملکی را به دست می آورد باید طرحی را برای مشارکت 
که  کند،  ارائه  ساختمان  و عملیات  مدیریت  در  ساکنان 
می تواند شامل طرحی برای مالکیت مستأجر مانند تعاونی 
مسکن با سهام محدود باشد. اداره باید با همکاری و تسهیل 
طرح ها برای مالکیت مستأجر، الزاماتی را که این تبدیل 
تحمیل  غیرمنطقی  به طور  می سازد،  ممنوع  را  مالکیت 

نکند.

کمک های  به شکل  است  ممکن  پروژه  مالی  تأمین   .6
بالعوض یا وام باشد، اما اگر چنین بودجه اضافی باعث 
غیرممکن شدن هر یک از شرایط مندرج در این بند شود، 
یا اگر تأمین مالی مانع از تبدیل ملک به مالکیت مستأجر 
تأمین  نیازی به استفاده از اشکال اضافی  آینده شود،  در 

مالی نیست.

ساخت،  استقرار،  خرید،  برای  است  ممکن  وجوه   .7
الحاقی  واحدهای مسکونی  از جمله  بازسازی مسکن،  یا 
کوچک  الحاقی  مسکونی  و واحدهای   )»ADU«(
تا زمانی که همه  قرار گیرد،  استفاده  )»JDUs«( مورد 
واحدهای ADU و JDU به عنوان مسکن اجار ه ای مقرون 
به صرفه یا مالکیت خانه مقرون به صرفه به کار گرفته 
شود. اداره می تواند استفاده از ADU ها و JDU های تحت 

پوشش این ماده را هر از چند گاهی تأیید کند.

اداره باید برای ارائه پیشنهادهایی برای توسعه خرید   .8
مسکن کمکی که برای فراهم کردن فرصت خرید برای 
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دولت  قانون نامه  تحت  است،  واجد شرایط الزم  نهادهای 
California بند 65863.11 و با اقدام در مهلت مقرر ذکر 
شده در آن قانون، استفاده از وجوه حاصل از این برنامه 
را  صرفه  به  مقرون  مسکن  و احیای  مالکیت  اکتساب 

تسهیل کند.

عملیاتی:  و کمک های  ظرفیت سازی  خانه،  مالکیت  فرصت های   .d
ساالنه  باید   House LA صندوق  برنامه های  از   )10%( درصد  ده 
والد  تک  خانواده  از  حمایت   )1( یابد:  اختصاص  زیر  موارد  به 
کمک  به  محدود  نه  اما  شامل  خانه،  مالکیت  تعاونی  و فرصت های 
توسعه  از  پیش  و بودجه  مشترک  مسکن  مالکیت  پیش پرداخت، 
با ایجاد چنین مسکنی؛ )2( تأمین بودجه ظرفیت سازی برای  مرتبط 
اتحادیه های اراضی عمومی و سایر اداره هایی که به جوامع محروم 
تسهیل  را  مستأجر  و مالکیت  هستند  آن ها  و نماینده  می دهند  خدمات 
می کنند؛ و )3( ارائه کمک های عملیاتی بلندمدت که از ساخت وساز 
چند  یارانه های  قالب  در  موجود  مسکن  بازسازی  و/یا  خرید  جدید، 
ساله اجاره، یارانه های عملیاتی یا یارانه های خدمات پشتیبانی می کند. 
کمک عملیاتی پروژه هایی را در اولویت قرار می دهد که خانوارهای 
به شدت کم درآمد و/یا خانوارهای بسیار کم درآمد را در خود جای 
دهد؛ و پروژه هایی که مالکیت غیر انتفاعی، مباشرت اتحادیه اراضی 
عمومی، و/یا مالکیت مستأجر با سهام مشترک را حفظ می کنند. در 
پنجاه  از  کمتر  پروژه  بر  مبتنی  عملیاتی  کمک  بودجه  موردی  هیچ 
کمک های  تخصیص  خانه،  مالکیت  فرصت های   )50%( درصد 
ظرفیت سازی  بودجه  و همچنین  نیست  و ظرفیت سازی  عملیاتی 
کمتر از ده درصد )%10( فرصت های مالکیت خانه، ظرفیت سازی 

و تخصیص کمک های عملیاتی نخواهد بود.

e. صندوق تثبیت برنامه: پنج درصد )%5( از برنامه های صندوق 
برای  دوره ای  درآمد  کمبودهای  رفع  برای  ساالنه  باید   House LA
و برنامه های   House LA صرفه  به  مقرون  مسکن  برنامه های 
نظارت  و کمیته  وزارت  توصیه  طبق  که  بی خانمانی  از  پیشگیری 
یابد و با تصویب  نیاز دارند، اختصاص  ثابت  به یک جریان درآمد 
شورای شهر این شامل برنامه های کمک عملیاتی مبتنی بر پروژه، 
حمایت از درآمد برای سالمندان و افراد دارای معلولیت در معرض 
ریسک اجاره ای، دفاع در برابر تخلیه خانه و برنامه های اطالع رسانی 
و آموزش به مستأجر خواهد بود، همانطور که از این اصطالحات در 
این بند استفاده می شود. هنگامی که موجودی صندوق تثبیت برنامه 
به دویست میلیون دالر )200$ میلیون دالر( برسد، درآمد اضافی باید 
به صرفه  مقرون  مسکن  برنامه  و باید  شود  تقسیم  مساوی  طور  به 
چندخانواری در بند d()1()ii(.a(22.618.3  و مدل های جایگزین برای 
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  22.618.3)d()1()ii(.b برنامه مسکن دائمی مقرون به صرفه در بند
برنامه  تثبیت  صندوق  موجودی  اگر  کند.  تکمیل  را  قانون نامه  این 
به کمتر از دویست میلیون دالر )200$ میلیون دالر( برسد، قبل از 
شروع مجدد حمایت از این دو برنامه مسکن مقرون به صرفه، باید 

صندوق تأمین اعتبار شود.

)iii( تا حدی که مصرف هر گونه پول از صندوق House LA منجر به توسعه، 
ساخت و یا تملک پروژه های مسکن با اجاره کم در شهر Los Angeles توسط 
بدین وسیله  مالکیت  یا کسب  توسعه، ساخت و ساز،  آن  دولتی شود،  اداره های 
توسط جمعیت شهر Los Angeles مجاز تلقی می شود، که به طور مناسب توسط 
اکثریت رأی دهندگان واجد شرایط شهر تأیید شده است و با چنین مجوزی، تأییدیه 
مورد نیاز ماده XXXIV قانون اساسی California حاصل می گردد. توسعه، ساخت 
و/یا تملک واحدهای مسکونی با اجاره کم و مجاز در این بند باید عالوه بر هر 
مجوز دیگری برای توسعه، ساخت و یا تملک چنین مسکنی توسط رأی دهندگان 
شهر قبل یا بعد از تصویب این بند باشد. این بند به هیچ وجه اختیارات شهرداری 
را برای توسعه یا کمک به توسعه مسکنی که مشمول ماده XXXIV نیست منحصر 
رساندن  حداکثر  به  برای  باید    22.618.3)d()1()iii( بند  این  نمی کند.  محدود  یا 
بند  این  در  که  همانطور  شود.  تفسیر  صرفه  به  مقرون  مسکن  و تملک  تولید 
)d()1()iii(22.618.3  استفاده می شود، اصطالحات »نهاد عمومی«، »توسعه«، 
ماده  با  مطابق  باید  کم«  اجاره  با  مسکن  و »پروژه های  »تملک«  »ساخت«، 
XXXIV قانون اساسی California، بند 37000مجموعه قوانین ایمنی و بهداشت 

California و هر قانون جانشین آن تفسیر شود.

یا کمتر   )$50,000,000( اداره اختیار دارد که بودجه پنجاه میلیون دالری   )iv(
برنامه  شرایط  واجد  پروژه  هر  برای  را   House LA برنامه صندوق  محل  از 
تأییدیه ای  چنین  کند.  تأیید  شورا  بیشتر  بررسی  بدون  به صرفه  مقرون  مسکن 
  22.618.6)c()1( از سمت اداره باید با دستورالعمل های اتخاذ شده مطابق با بند
این قانون نامه مطابقت داشته باشد. بودجه برای هر پروژه خاص برنامه مسکن 
مقرون به صرفه با بیش از پنجاه میلیون دالر )50,000,000$( نیاز به بررسی 

و تأیید شورای شهر دارد.

)2( برنامه پیشگیری از بی خانمانی. 30 درصد )%30( از برنامه های صندوق House LA برای 
برنامه پیشگیری از بی خانمانی، همانطور که توسط این بند توضیح داده شده و بر اساس 

برنامه هزینه ای اتخاذ شده بر اساس بند 22.618.4 این قانون نامه استفاده می شود: 

اجاره کوتاه مدت و حمایت از درآمد برای مستأجران آسیب پذیر.   )i(

a. کمک های اضطراری کوتاه مدت. پنج درصد )%5( از برنامه های 
اضطراری  بودجه  تأمین  برای  ساالنه  باید   House LA صندوق 
کوتاه مدت به خانوارهای مستأجر در معرض خطر بی خانمان شدن 
تخصیص یابد. وجوه، مستأجران کم درآمدی را که در معرض خطر 
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از دست دادن مسکن خود به دلیل شوک های اقتصادی ناگهانی هستند، 
تثبیت وضعیت می کند و ممکن است تمام پرداخت های اجاره را برای 
کم  خانوارهای  دهد.  پوشش  ماه   6 تا  حداکثر  مدت  کوتاه  دوره  یک 

درآمد باید برای در اولویت قرار گرفتن، واجد شرایط بشوند.

b. حمایت درآمدی برای سالمندان و افراد دارای معلولیت در معرض 
خطر و تحت فشار اجاره بها. ساالنه ده درصد )%10( از برنامه های 
صندوق House LA برای ارائه کمک های درآمدی طراحی شده جهت 
خود  خانه های  از  شدن  جابجا  از  جلوگیری  در  خانوارها  به  کمک 
به  اقشار  از  اعم  بها،  اجاره  معوقه  دارای  خانوارهای  به  و کمک 
شدت کم درآمد، بسیار کم درآمد، و خانواده های با درآمد خیلی پایین، 
در معرض  معلولیت  دارای  افراد  و/یا  و باالتر(  )65 سال  سالمندان 

خطر بی خانمان شدن، تخصیص داده می شود.

)ii(آموزش حقوق مستأجر، شورای مستأجر، خدمات راهنمایی و پیشگیری از 
تخلیه خانه.

)%10( از برنامه های  دفاع/پیشگیری از تخلیه خانه. ده درصد   .a
حق  برنامه  برای  بودجه  تأمین  به  ساالنه  باید   House LA صندوق 
مستأجران  به  مسکن  با  مرتبط  حقوقی  خدمات  ارائه  برای  مشاوره 
خانواده های با درآمد پایین تر که در معرض تخلیه خانه قرار دارند، 

اختصاص یابد.

b. کمک رسانی و آموزش مستأجران. دو درصد )%2( از برنامه های 
رسانی،  کمک  خدمات  ارائه  برای  ساالنه  باید   House LA صندوق 
مورد  در  اطالعات  ارائه  جمله  از  مستأجر،  و راهنمایی  آموزشی 
حقوق مستأجر و برنامه پیشگیری از بی خانمانی، اما نه محدود به آن، 
تخصیص یابد. خدمات کمک رسانی، آموزش و راهنمایی ممکن است 
از طریق پست انبوه، بازاریابی هدفمند، تجسم داده ها و وب سایت های 

عمومی انجام شود.

c. محافظت در برابر آزار و اذیت مستأجر. ساالنه سه درصد )3%( 
اداره های  مالی  تأمین  برای   House LA صندوق  برنامه های  از 
در  حمایت ها  و اجرای  نظارت  برای  شهری  و خدمات  غیرانتفاعی 
برابر آزار و اذیت مستأجر و سایر حقوق مستأجر، و اطالع رسانی 
استیفای  جهت  آن ها  از  و پشتیبانی  حمایت ها  این  از  مستأجرین  به 
حقوق خود تخصیص می یابد. حداقل سی درصد )%30( از هزینه های 
حمایت از آزار و اذیت مستأجر باید برنامه هایی را که توسط اداره های 

غیرانتفاعی رهبری می شود تأمین مالی کند.
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تا  باید یک شورای مستأجر تشکیل دهد  اداره  شورای مستأجر.   .d
حداقل هر سه ماه یکبار برای نظارت و مشاوره بر عملکرد وزارت 
در مورد اجرای حمایت های مستأجر و توسعه استراتژی هایی برای 
رسیدگی به نقض قانون مسکن عادالنه و نقض حقوق مستأجر تحت 
قوانین فدرال، ایالتی و محلی اقدامات الزم را به عمل آورد. شورای 
در  ساکن  فعلی  های  خانمان  بی  یا  مستأجرین  از  متشکل  مستأجر 
فعلی  بی خانمان  یا  مستأجر  یک  از  متشکل  شورا  بود.  خواهد  شهر 
از هر ناحیه شورای شهر خواهد بود. انتصابات در شورای مستأجر 
همانطور که در بند 22.618.6 این قانون نامه توضیح داده شده است، 
مطابق با روند انتصابات در کمیته نظارت خواهد بود. شورای شهر 
با توجه به سطح درآمد، وضعیت مسکن، نژاد، هویت جنسی،  باید 
گرایش جنسی، ملیت، وضعیت مهاجرت، منبع درآمد، مذهب، سن، 
تضمین  دنبال  به  اصلی،  و زبان  خانوادگی،  وضعیت  معلولیت، 
این  باشد. شورای مستأجر  نمایندگی های متنوع در شورای مستأجر 
اختیار را خواهد داشت که گزارش هایی در مورد اجرای برنامه های 
کمک اجاره، انصراف مالک از برنامه های کمک اجاره و داده های 
آزار و اذیت مستأجر و تخلیه خانه دریافت کند و ممکن است برای 
کاهش تخلیه و جابجایی و افزایش دسترسی مستأجر به خدمات قانونی 
به کمیته نظارت، اداره و شورای شهر توصیه هایی ارائه کند. اعضای 
شورای مستأجر برای هر جلسه حداقل 150$ پاداش دریافت خواهند 

کرد. اعضا می توانند از دریافت پاداش چشم پوشی کنند.

بند 22.618.4 طرح هزینه

سال برنامه صندوق House LA همزمان با سال مالی شهرداری، از 1 ژوئیه تا 30 ژوئن خواهد بود.  )a(

بین 1 ژانویه 2023 تا 30 ژوئن 2023، قبل از ایجاد برنامه هزینه اولیه، اداره ممکن است تا سقف   )b(
پانصد هزار دالر )500,000$( هزینه متحمل شود که از طریق برنامه هزینه برای سال مالی 2024-2023 
برای ایجاد صندوق House LA و برنامه House LA بازپرداخت می شود و شامل ایجاد کمیته نظارت، 
 22.618.3)d()2()ii(.d همانطور که در بند 22.618.6 اشاره شده و شورای مستأجر، همانطور که در بند

اشاره شده می باشد.

باید گزارش بستانکاری ها و بدهکاری ها از  تا 1 ژوئیه 2023 و تا اول ژوئیه هر سال بعد، اداره   )c(
درآمدهای برنامه House LA را که در سال مالی قبل جمع آوری شده است، بر اساس طبقه بندی مخارج 
به کمیته نظارت و شورای شهر ارائه دهد. اداره همچنین باید یک برنامه هزینه برای سال بعد در اختیار 
کمیته نظارت و شورای شهر قرار دهد. این برنامه باید تا حد ممکن با دستورالعمل های برنامه تدوین شده 
مطابق با بند )c(22.618.6 این قانون نامه مطابقت داشته باشد. برنامه هزینه، به ترتیبي كه در قانون پیش 

بیني شده و در راستای هدف این ماده تصویب مي شود.

هر برنامه مخارج ساالنه ای که اداره مطابق بند فرعی )c( این بند تهیه می کند، باید درآمدها و مخارج   )d(
را برای حداقل سه )3( سال پیش بینی کند. به جز صندوق تثبیت برنامه طبق بند e.)d()1()ii(22.618.3 این 
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قانون نامه، وجوه موجود در هر صندوقی که به موجب این ماده مقرر می شود، باید ظرف سه )3( سال 
پس از دریافت، متعهد و ظرف پنج )5( سال پس از دریافت، هزینه شود؛ به استثناء بودجه برای مدل های 
جایگزین برای مسکن دائمی مقرون به صرفه طبق بند d()1()ii(.b(22.618.3 که باید ظرف پنج )5( سال 

متعهد شود و ظرف هفت )7( سال پس از دریافت هزینه گردد.

بند 22.618.5 تخصیص مجدد وجوه.

وجوه ممکن است به صورت دوره ای، برای پاسخگویی به نیازها و فرصت های در حال تغییر، به شرح 
زیر تخصیص مجدد شوند:

حداکثر ده درصد )%10( از بودجه برای هر دسته هزینه در بند )d(22.618.3 ممکن است برای   )a(
استفاده در سایر دسته های هزینه در همان سال مالی تخصیص داده شود.

از اول ژوئیه 2033 و هر ده سال یکبار پس از آن، کمیته نظارت بر اعضای House LA می توانند   )b(
)d(22.618.3 و شورای شهر  بند  در  مندرج  دسته های هزینه های  در  دائمی  تغییرات  برای  توصیه هایی 
تصویب کنند، مشروط بر اینکه هیچ دسته هزینه ای، کمتر از %75 هزینه ای که در دهه گذشته دریافت 

می کرده، بدست نیاورد.

 House LA این بند باید توسط کمیته نظارت بر اعضای )b( و )a( تخصیص مجدد طبق بندهای فرعی  )c(
توصیه شود و توسط شورای شهر تصویب گردد.

شورای شهر می تواند تنها در صورت دریافت یک اعالن کتبی پس از یک گزارش عمومی که به   )d(
این ماده ضروری  اقدامی برای دستیابی به مقصود  اینکه چنین  درستی اطالع رسانی می شود، مبنی بر 
است، توصیه کمیته نظارت بر اعضای House LA را رد کند یا بودجه را از یک دسته به دسته دیگر، به 

غیر از آنچه که کمیته نظارت توصیه می کند، اختصاص دهد.

بند .22.618.6 کمیته نظارت اعضا.

)a( کمیته نظارت بر اعضای House LA )»کمیته نظارت«( بدین وسیله ایجاد می شود. تا 28 فوریه 2023، 
گروه اولیه متشکل از پانزده )15( عضو کمیته نظارت بر اساس این بند 22.618.6 منصوب خواهند شد.

)b( کمیته نظارت کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که صندوق House LA و این ماده مطابق با زبان 
و هدف این ماده و به نحوی که شفاف و پاسخگو به ساکنین شهر باشد، اجرا شود. کمیته نظارت، صندوق 
را نظارت و حسابرسی می کند؛ به شهردار، اداره و شورای شهر در مورد اولویت ها و دستورالعمل های 
برنامه مجاز توسط بند فرعی )c()1( این بند، توصیه می کند؛ در خصوص اعتبارات، برنامه های هزینه ای 
برنامه  و اجرای   House LA و مدیریت صندوق  می کند  توصیه هایی  شهر  و شورای  شهردار  اداره،  به 

House LA را بر عهده دارد.

)c( کمیته نظارت دارای اختیارات زیر است:

)1( دستورالعمل هایی را برای اولویت بندی استفاده از وجوه House LA )»دستورالعمل های برنامه«( 
120 روز پس از چنین توصیه ای، شورای شهر می تواند دستورالعمل های  ایجاد می کند. ظرف 
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توصیه شده کمیته نظارت را بپذیرد یا آنها را مطابق با هدف این ماده اصالح کند. در صورتی که 
شورای شهر در آن زمان اقدامی نکند، این دستورالعمل ها تأیید شده تلقی می شود.

)2( تا 31 دسامبر 2023، و پس از آن هر سه سال یکبار یا هر زمان که کمیته نظارت ضروری بداند، 
باید ارزیابی نیازهای مربوط به بی خانمانی، مقرون به صرفه بودن مسکن، حمایت از مستأجران 
و نیازهای مسکن اقشار آسیب پذیر را انجام دهد. اما این تنها محدود به افرادی که بی خانمان هستند 
نمی شود و شامل سالمندان در خانواده های کم درآمد، افراد که قبالً بی خانمان بوده اند، افراد دارای 
است،  انتقال  حال  در  آن ها  که حضانت  جوانانی  والد،  تک  خانواده های  کهنه سربازان،  معلولیت، 
قربانیان خشونت خانگی و خانواده های با درآمد پایین نیز می شود. هر گونه نیازسنجی که طبق این 
بند انجام می شود، تا حدی که چنین داده هایی در دسترس باشد، شامل داده های تفکیک شده بر اساس 

نژاد، ترکیب خانواده، گرایش جنسی، سن، ناتوانی و جنسیت خواهد بود.

)3( با یک ارزیاب یا مشاور شخص ثالث برای کمک به انجام ارزیابی نیازهای مسکن، بررسی 
دریافت ها  ساالنه  خارجی  حسابرسی  بر  و نظارت  صندوق  مخارج  و کاستی های  موفقیت ها 

و هزینه های صندوق House LA قرارداد می بندد.

اطمینان حاصل شود که  تا  House LA را شفاف سازی می کند  برنامه های صندوق  )4( مدیریت 
مسکن منصفانه به طور مثبت ترویج می یابد. این شامل نظارت و بازنگری گزارش ها، به طور 
ساالنه یا به دفعات، همانطور که کمیته نظارت بر اساس این ماده تعیین می کند، خواهد بود. کمیته 
نظارت اجرای برنامه House LA را نظارت و/یا حسابرسی خواهد کرد، شامل اما نه محدود به: 
)A( دالرهای صرف شده برای ساخت و ساز و ایمن سازی مسکن در طول یک سال، در طول 
سال ها، به صورت کلی، در هر پروژه، واحد مسکونی، و تفکیک شده توسط کد پستی و ناحیه 
شورای شهر؛ )B( تعداد افراد اسکان داده شده در طول یک سال، در طول سال ها، به صورت کلی 
و با تغییر آن در طول زمان، در هر پروژه، در هر واحد، تفکیک شده و قابل جستجو بر اساس 
نژاد، ترکیب خانواده، گرایش جنسی، سن، توانایی، و جنسیت، و بر اساس موقعیت مکانی و سطح 
درآمد )خانوارهای به شدت کم درآمد، بسیار کم درآمد، با درآمد خیلی پایین، درآمد پایین و درآمد 
متوسط(؛ و )C( ساکنانی که در طول یک سال تحت پوشش برنامه پیشگیری از بی خانمانی هستند، 
در طول سال ها، به طور کلی و با تغییر آن در طول زمان، بر اساس ناحیه شورای شهر و تفکیک 

و جستجو بر اساس نژاد، ترکیب خانواده، گرایش جنسی، سن، توانایی و جنسیت.

)5( کمیته نظارت مجاز است جلسات علنی را برای بررسی و به اشتراک گذاشتن یافته های خود 
با عموم مردم برگزار کند.

)6( کمیته نظارت می تواند از مدیران کل ادارات شهر، شامل اما نه محدود به اداره و روسای 
کمیته های شورای شهر، شامل اما نه محدود به کمیته مسکن، درخواست گزارش کند. کمیته نظارت 
باید به تمام اطالعات مربوط به کار خود دسترسی داشته باشد و مجاز به دریافت اطالعات مربوطه 
از سایر نهادهای شهر باشد، همانطور که طبق این ماده مورد نیاز است، از جمله اطالعات مربوط 
منطقه ای  مسکن  نیازهای  ارزیابی  تخصیص  سمت  به  پیشرفت  آن،  و اجرای  مسکن  مؤلفه  به 

و پیشبرد مثبت اهداف مسکن منصفانه.
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شناسایی  را  بودجه  و اجرای  تخصیص  در  احتمالی  منافع  تضاد  است  مجاز  نظارت  کمیته   )7(
و بررسی کند و این یافته ها را به اطالع عموم برساند.

)8( برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی، کمیته نظارت ساالنه یک جلسه عمومی برگزار می کند تا 
در مورد پیشرفت و کاستی های برنامه های صندوق House LA گزارش دهد و نظرات عموم مردم 
را بررسی نماید. این عالوه بر سایر جلسات عمومی خواهد بود که طبق این ماده الزم است یا در 

غیر این صورت، کمیته نظارت تشکیل آن را ضروری تشخیص می دهد.

بودجه  تامین   House LA برنامه  توسط صندوق  که  را  فرهنگی  برنامه های حساس  اجرای   )9(
می شود را ترویج می دهد.

)10( بر اساس نتایج ارزیابی نیاز مسکن، انطباق با مؤلفه مسکن، پیشرفت به سمت تخصیص 
مسکن  اهداف  مثبت  پیشبرد  از  حمایت  سوی  به  و پیشرفت  منطقه ای  مسکن  نیازهای  ارزیابی 
را  برنامه ای  و دستورالعمل های  کرده  بررسی  را  و هزینه ها  برنامه ها  نظارت  کمیته  منصفانه، 
بند برای دستیابی بهتر به اهداف این ماده به آن اشاره شده است،  که در بند فرعی )c()1( این 
و معکوس کردن شیوه های طرد،  نژادی  برابری  اهداف  به  دستیابی  از جمله  داد،  انجام خواهد 
گسترش مسکن ارزان قیمت در تمام مناطق شورای شهر برای رفع نیاز و جداسازی معکوس، 
و اولویت بندی بودجه برای برنامه های متمرکز بر خانوارهای به شدت کم درآمد، بسیار کم درآمد، 
خانوارهای با درآمد خیلی پایین و کم درآمد، و در اولویت قرار دادن خانوارهای به شدت کم درآمد 

و بسیار کم درآمد برای دریافت یارانه اجاره.

)d( اعضای کمیته نظارت.

)1( کمیته نظارت باید دارای سیزده )13( عضو دارای رأی و دو )2( عضو مشاور برای حمایت 
از توسعه رهبری جوانان باشد.

)2( دسته بندی عضویت به شرح زیر است:

)i( توسعه مسکن، ایمن سازی و تامین مالی.

a. کرسی شماره 1: فردی با حداقل پنج )5( سال تجربه در تصمیم 
به صرفه  مقرون  و حفظ مسکن  توسعه  در  ارشد  در سطوح  گیری 

غیر انتفاعی.

b. کرسی شماره 2: فردی با حداقل پنج )5( سال تجربه در مدیریت 
و اداره دارایی و امالک غیرانتفاعی، با اولویت برای افراد با تجربه 

در شیوه های مدیریتی مستأجر یا مالکیت ساکن.

c. کرسی شماره 3: فردی با حداقل پنج )5( سال تجربه در امور مالی 
تامین  آژانس  کار  مالیات،  مالیات،  از  معاف  قرضه  )اوراق  مسکن 

مالی و غیره(.
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به عنوان  )5( سال تجربه  پنج  با حداقل  4: فردی  d. کرسی شماره 
کار،  نیروی  توسعه  در  که  ساختمانی  کارگری  عضو اتحادیه 
پروژه  کار  قراردادهای  مورد  در  و مذاکره  کارآموزی  برنامه های 

برای پروژه های مسکن در مقیاس بزرگ شرکت دارد.

e. کرسی شماره 5: فردی با حداقل پنج )5( سال تجربه در اتحادیه 
های غیرانتفاعی اراضی عمومی یا شرکت های توسعه اجتماعی.

)5( سال تجربه در توسعه  پنج  با حداقل  6: فردی  f. کرسی شماره 
زیرساخت های حمل و نقل محور.

)ii( حفاظت و پشتیبانی مستأجر.

به عنوان  )5( سال تجربه  پنج  با حداقل  7: فردی  a. کرسی شماره 
سامانگر حقوق مستأجر یا مدافعی که در یک اداره مبتنی بر جامعه به 

نمایندگی از مستأجران خانواده های با درآمد پایین کار می کند.

به عنوان  )5( سال تجربه  پنج  با حداقل  8: فردی  b. کرسی شماره 
سامانگر یا مدافع که در یک اداره جامعه محور کار می کند تا نیازهای 

مسکن سالمندان و/یا افراد دارای معلولیت را برطرف کند.

به عنوان  تجربه  )5( سال  پنج  با حداقل  فردی   :9 c. کرسی شماره 
کارشناس حقوقی حقوق مستأجر یا کارشناس حقوقی مسکن منصفانه 

که به عنوان نماینده یا وکیل مستأجران فعالیت می کند.

)iii( تجربه و تخصص شخصی.

a. کرسی شماره 10: فردی با حداقل پنج )5( سال سابقه مستأجری 
در یک خانوار با درآمد پایین و/یا حداقل یک سال تجربه بی خانمانی.

b. کرسی شماره 11: فردی با حداقل پنج )5( سال سابقه مستأجری 
یک خانوار با درآمد پایین و/یا حداقل یک سال تجربه بی خانمانی.

c. کرسی شماره 12: فردی با حداقل پنج )5( سال تجربه به عنوان 
نماینده یک اتحادیه کارگری یا خدماتی بخش دولتی که اعضای آن با 

مشکالت پرداخت هزینه های مسکن روبرو هستند.

d. کرسی شماره 13: فردی با حداقل پنج )5( سال تجربه به عنوان 
رهبر جامعه یا سامانگر که از حمل و نقل با کیفیت باال در نزدیکی 
مسکن ارزان قیمت و مراکز کار و شناسایی گزینه های حمل و نقل 

مرتبط با ایجاد مسکن مقرون به صرفه حمایت می کند.
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)iv( جوانان. کرسی های شماره 14 و 15: دو عضو مشورتی و بدون حق رأی 
کمیته نظارت باید افراد بین 16 تا 21 سال باشند.

)3( واجد شرایط بودن.

)i( اعضای کمیته نظارت باید در شهر Los Angeles اقامت داشته باشند.

)ii( هیچ فردی که در حال حاضر به عنوان یک منتخب شهر، شهرستان، منطقه 
ویژه، ایالت یا مقامات دولتی فدرال خدمت می کند، نمیتواند به عنوان عضو کمیته 

تعیین شود.

اصالحات  قانون  تحت  شهرداری  محلی  منافع  تضاد  قانون نامه  بدینوسیله   )iii(
سیاسی، اصالح می شود تا اعضای کمیته نظارت را ملزم کند که اظهارنامه های 
ساالنه منافع اقتصادی را ارائه کنند و در غیر این صورت از مقررات اخالقی 

و تضاد منافع آن قانون پیروی نمایند.

)4( انتصاب.

)i( انتصابات اولیه: کارکنان اداره باید حداقل سه نامزد واجد شرایط را برای هر 
دسته عضویت به شهردار معرفی کنند. شهردار برای هر دسته مندرج در بند 

فرعی )d()2(  این بند، اعضایی را با تصویب شورای شهر تعیین می کند.

)ii( اعضای کمیته نظارت، به مدت پنج سال خدمت خواهند کرد. با این حال، 
کرسی های 1، 2، 7، 10 و 11 دارای دوره اولیه سه ساله خواهند بود؛ کرسی های 
3، 4، 8، 12 و 14 دوره اولیه دو ساله خواهند داشت ؛ و کرسی های 5، 6، 9، 
13 و 15 دارای دوره اولیه یک ساله خواهند بود. اعضا ممکن است به صالحدید 

شهردار برای تعداد نامحدودی از دوره ها، مجدداً منصوب شوند.

باید  آن  کارکنان  نظارت،  کارکنان کمیته  استخدام  از  بعدی. پس  انتصابات   )iii(
حداقل سه کاندید واجد شرایط برای هر پست خالی در کمیته به شهردار معرفی 

کنند. شهردار اعضا را با تصویب شورای شهر تعیین می کند.

)5( استعفا؛ رد صالحیت. اعضای کمیته نظارت می توانند، در هر زمان، با اطالعیه کتبی که به 
کمیته نظارت و شهردار رسیده است، از کمیته نظارت استعفا دهند. هر عضو کمیته نظارت که 
دارای منصب دولتی سلب صالحیت است یا برای داشتن چنین منصب دولتی درخواست می دهد، 
عضو کمیته  هر  یا   ،California دولت  قانون نامه   85200 بند  طبق  کاندیداتوری  اعالم  جمله  از 
نظارت که به خارج از شهر نقل مکان می کند، پس از اطالع اداره به کمیته نظارت در مورد این 

واقعیت، وی برای ادامه خدمت در کمیته نظارت، رد صالحیت می شود.

اخراج  به دالیل مشروحه  تنها  دوره  پایان  از  قبل  نظارت  کمیته  اعضای  )6( دالیل حذف/فسخ. 
می شوند. این دالیل شامل موارد زیر است: )i( بیش از دو غیبت در جلسه کمیته در یک دوره 
12 ماهه که توسط کمیته توجیه نشده است؛ )ii( بیش از سه غیبت در جلسات کمیته در یک دوره 
12 ماهه حتی اگر توسط کمیته توجیه شده باشد؛ )iii( عدم مشارکت فعال در جلسات، کمیته ها، 
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کمیته های فرعی، یا پروژه ها یا مسئولیت های کمیته نظارت؛ )iv( اقدام در تضاد با هدف یا زبان 
یا حفظ مسکن  با ساخت و ساز  این قانون را تصویب کرده است، از جمله مخالفت  طرحی که 
ارزان قیمت؛ )v( اخالل در جلسات یا کار کمیته نظارت یا عدم رعایت قوانین رفتاری پذیرفته 
شده؛ )vi( عدم افشای تضاد منافع مربوط به تصمیمی که در کمیته معلق است؛ و )vii( نقض قوانین 
حاکم بر عملکرد کمیته نظارت، از جمله اما نه محدود به قانون اصالحات سیاسی 1975 و قانون 

.Ralph M. Brown

)7( افشا و رد. اعضای کمیته نظارت باید هرگونه تضاد منافع را، اعم از واقعی یا آشکار، که 
منافع  نظارت،  کمیته  اعضای  از  یکی  اگر  کنند.  افشا  است،  شده  تعیین  اخالق  کمیسیون  توسط 
مالی مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیم کمیته نظارت داشته باشد، باید از مشارکت در این موضوع 
انصراف دهد و فرم 51 را در کمیسیون اخالق )فرم اعالن رد صالحیت( یا هر فرم جانشین آن 
یا کارکنان  از اعضای کمیته نظارت  ادعای تضاد منافع توسط یکی  ارائه کند. در صورت  را 
شهرداری، موضوع به بازرس کل مذکور در بند فرعی )g()2( این بند گزارش می شود تا بررسی 
و در صورت لزوم به کمیته نظارت گزارش شود. هیچ چیز در این بند نباید اختیارات کمیسیون 

اصول اخالقی شهرداری را تغییر یا کاهش دهد.

)8( رئیس و نایب رئیس. کمیته نظارت از بین اعضای خود یک رئیس و نایب رئیس برای هر 
سال مالی انتخاب می کند. اعضا می توانند تا سه سال مالی متوالی به عنوان رئیس یا نایب رئیس 

فعالیت کنند.

)e( غرامت اعضای کمیته. اعضای کمیته نظارت برای حضور در جلسه حداقل 150$ دالر در هر جلسه 
پاداش دریافت خواهند کرد. اعضا می توانند از دریافت پاداش چشم پوشی کنند.

)f( جلسات. کمیته نظارت باید حداقل شش بار در سال تشکیل جلسه دهد، به استثنای سال مالی 23-2022، 
که در آن کمیته نظارت حداقل دو بار تشکیل جلسه خواهد داد. کمیته های فرعی در صورتی که کمیته 

نظارت الزم بداند تشکیل جلسه خواهند داد.

)g( کارکنان. شهرداری باید کارکنان اختصاصی کافی را در اختیار کمیته نظارت قرار دهد.

کمیته نظارت، نیازهای کارکنان و منابع خود را مشروط به محدودیت مدیریت صندوق   )1(
House LA که در بند فرعی )b( بند 22.618.3 این ماده ذکر شده است، تعیین می کند.

کمیته نظارت باید یک بازرس کل را به عنوان کارمند اصلی در خدمت کمیته نظارت   )2(
استخدام کند. بازرس کل ممکن است توسط شورای شهر به دالیلی که برای اخراج طبق بند 1016 
منشور شهرداری کافی است، عزل شود. بازرس کل اختیار استخدام یا اخراج کارکنان اضافی 
نیاز دارد. کمیته نظارت بودجه بازرس کل را بررسی  و مصرف منابع بودجه را در صورت 

و تصویب می کند.

)h( کمیته های فرعی.

کمیته نظارت ممکن است کمیته های فرعی یا کمیته های مشورتی را برای کمک به کار    )1(
خود ایجاد کند.
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)i( هیچ چیزی در این بند، اختیارات شهردار و شورای شهر را برای پیشنهاد، اصالح و تصویب بودجه 
شهرداری طبق منشور شهرداری محدود نمی کند، مشروط بر اینکه این بودجه تخصیص های مورد نیاز 

در این ماده را رعایت کند.

 بند .22.618.7 کار ساخت و ساز.

هر پروژه ساخت و ساز یا بازسازی که بودجه یا تأمین مالی از این مصوبه دریافت می کند، یک   )a(
کار عمومی است که بابت آن، دستمزدهای رایج برای اهداف فصل 1 )شروع با بند 1720( قسمت 7 بند 2 

قانون کار پرداخت می شود.

کلیه ساخت وسازها و بازسازی پروژه های 40 واحد و بیشتر که از این مصوبه بودجه یا تأمین مالی   )b(
دریافت می کنند، مشمول موافقتنامه کار پروژه شهرداری Los Angeles خواهد بود. برای اهداف این بند 
فرعی، تعداد واحدها به معنای حداکثر تعداد واحدهای مجاز در هر گونه اعتبار است که توسط مرجع 
مجوز استفاده از زمین برای پروژه توسعه اعطا شده است، صرف نظر از اینکه ساخت و ساز به صورت 

فازی انجام می شود یا مالکیت، تقسیم شده است.

اگر توافقنامه کار پروژه خاص در مقیاس وسیع )PLA( با توافق متقابل بین شورای تجارت ساختمان   )c(
 California جنوب  غیرانتفاعی  مسکن  و انجمن   Los Angeles/Orange های  کانتی  و ساز  و ساخت 
)SCANPH( مورد مذاکره قرار گیرد و توسط شورای شهر Los Angeles تأیید شود، سپس پیمانکارانی 
که پروژه های کار ساخت و ساز و بازسازی را انجام می دهند که بودجه یا تأمین مالی از این مصوبه 

دریافت می کنند، باید به جای PLA اداره فواید عام، از PLA خاص در مقیاس وسیع پیروی کنند.

برای اهداف این بند، »قرارداد کار پروژه« همان معنایی است که در بند )1( بند فرعی )b( بند 2500   )d(
قانون قراردادهای عمومی آمده است.

بند .22.618.8 اختیار شورا برای اصالح

)a(  شورای شهر می تواند این ماده یا هر ماده دیگر از طرح را که اتخاذ کرده است اصالح نماید، مشروط 
بر اینکه:

چنین اصالحیه هایی، اهداف مندرج در بند 22.618.1 این ماده را محقق می سازد یا تسهیل   )1(
می کند و پول های موجود در صندوق House LA مطابق با بند 22.618.3 این ماده هزینه می شود.

چنین اصالحیه ای نمی تواند مالیات اعمال شده بر اساس بند فرعی )b( بند 21.9.2 اسا س نامه   )2(
شهرداری را در معنای بند )h(53750  قانون نامه دولت California، بدون تأیید رأی دهندگان مورد 

نیاز ماده سیزدهم قانون اساسی California افزایش دهد.

چنین اصالحیه ای نمی تواند الزامات بند 22.618.7 را تقلیل بدهد.  )3(

)b( کمیته نظارت هر گونه اصالحیه پیشنهادی برای این ماده یا هر ماده دیگری از طرح که آن را پیش 
از تصویب اصالحیه پیشنهادی توسط شورای شهر اتخاذ کرده است، بررسی خواهد کرد و ممکن است 
در مورد اینکه آیا این اصالحیه به اهداف مندرج در بند 22.618.1 این ماده کمک می کند و با دسته بندی 
هزینه ها در بند 22.618.3 این ماده مطابقت دارد یا خیر، اظهار نظر کند. اگر کمیته نظارت معتقد باشد 
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که اصالحیه پیشنهادی با آن اهداف سازگار نیست، شورای شهر باید یافته های کتبی خالف آن را با شواهد 
قابل توجهی که در پرونده های موجود در پیش رو دارد، ارائه کند تا ادامه اصالحیه را علی رغم آن نظر 

مخالف توجیه کند.

بند 5: مدت مصوبه

پس از تصویب، این برنامه Los Angeles برای جلوگیری از بی خانمانی و تأمین بودجه مسکن مقرون 
 Los Angeles به صرفه از اول ژانویه 2023 الزم االجرا خواهد شد و تا زمانی که توسط جمعیت شهر

لغو نشود، به قوت خود باقی خواهد ماند.

بند 6: افزایش حدود تصاحبات

نوامبر   3 از  سال  چهار  مدت  به  اجرا،  قابل  و قوانین   California اساسی  قانون   XIII B ماده  اساس  بر 
2022،حدود تصاحبات برای شهرداری باید با مجموع مبلغ جمع آوری شده از محل مالیات وضع شده تحت 

بند فرعی )b( از بند 21.9.2 قانون شهرداری افزایش یابد.

بند 7: قابلیت تفکیک

این قانون باید به گونه ای تفسیر شود که با تمام قوانین فدرال، ایالتی، قوانین محلی، دستورات و مقررات 
سازگار باشد. در صورتی که هر بند، بند فرعی، زیربخش، قید، جمله، عبارت یا جزیی از این طرح توسط 
یا بی اعتبار شناخته شود، بند ها، بندهای فرعی، زیربخش ها، قیدها، جمالت،  دادگاه صالح، غیرقانونی 
عبارات و اجزای باقی مانده به قوت خود باقی می مانند و به این منظور، مفاد این طرح قابل تفکیک است. 
بدین ترتیب رأی دهندگان اعالم می کنند که تمام بند ها، بندهای فرعی، زیربخش ها، قیدها، جمالت، عبارات 
و اجزای این طرح را بدون اینکه بند، بند فرعی، زیربخش، قید، جمله، عبارت یا جزیی از آن مغایر با 

قانون اساسی یا نامعتبر باشد، تصویب کرده اند.
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 اگر یک رأی دهنده ثبت نام شده هستید حق رأی دادن دارید. حق رأی دادن دارید اگر:. 	

 اگر یک رأی دهنده ثبت نام شده هستید، حق رأی دادن دارید حتی اگر اسم تان در لیست نباشد.. 	
با استفاده از یک برگه رأی مشروط رأی خواهید داد. اگر مسئولین انتخابات تعیین نمایند که برای رأی دادن 

صالحیت دارید، رأی شما به حساب می آید.

اگر به هنگام بسته شدن محل اخذ رأی هنوز در صف باشید حق رأی دادن دارید.. 	

حق دارید رأی مخفی به صندوق بیندازید بدون اینکه کسی شما را آزار دهد یا به شما بگوید چگونه رأی دهید.. 	

حق دریافت یک برگه رأی جدید را دارید در صورتی که اشتباه کرده باشید، اگر برگه رأی خود را قبال به . 	
صندوق نینداخته باشید. شما می توانید:

از مسئول انتخابات در محل اخذ رأی یک برگه رأی جدید درخواست کنید،
برگه رأی از طریق پست )غیابی( تان را با یک برگه رأی جدید در دفتر انتخابات، یا در محل اخذ رأی 

 تان تعویض کنید، یا
با برگه رأی گیری مشروط رای دهید.

جهت انداختن برگه رأی در صندوق حق دریافت کمک از هر فرد منتخب تان، به غیر از کارفرما یا نماینده . 	
اتحادیه تان را دارید.

حق دارید برگه رأی از طریق پست خود را در هر محل رأی گیری در California بیندازید.. 	

حق دارید مطالب انتخاباتی را به زبانی غیر از انگلیسی دریافت کنید اگر چنانچه افراد کافی در حوزه رأی . 	
گیری شما به آن زبان صحبت کنند.

انتخابات را . 	 انتخابات سؤال کنید و روند برگزاری  انتخابات در خصوص شیوه  حق دارید از مسئولین 
مشاهده نمایید. اگر فردی که از او سؤال می کنید نتواند به سؤاالت شما پاسخ دهد، باید شما را به فردی 

ذیصالح ارجاع دهد. اگر مخل باشید، آنها می توانند به شما پاسخ ندهند.

حق دارید هر گونه تقلب در انتخابات را به یک مسئول انتخابات یا به دفتر منشی ایالت گزارش دهید.. 		

  تابعیت آمریکا را داشته باشید و ساکن 
California باشید

 حداقل 18 ساله باشید
 در محل اقامت در حال حاضرتان ثبت نام شده باشید

  در حال حاضر در زندان ایالتی یا فدرال 
و یا در آزادی به قید التزام به دلیل 

محکوم شدن به ارتکاب یک جرم نباشید 
  توسط دادگاه بعنوان شخصی که در حال 

حاضر فاقد صالحیت برای رأی دادن است 
تشخیص داده نشده باشید

www.sos.ca.gov از طریق وب سایت به نشانی

(800) 345-VOTE (8683) از طریق تلفن به شماره

elections@sos.ca.gov از طریق ایمیل به آدرس

شما از حقوق زیر برخوردار هستید

اعالمیه حقوق رأی دهندگان

اگر بر این باورید که هر کدام از این حقوق از شما 
و  محرمانه  اضطراری  خط  با  است،  شده  سلب 
رایگان منشی ایالت برای رأی دهندگان، به شماره 

VOTE (8683)-345 (800) تماس بگیرید.
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نسخھ  ھای صوتی 978-0444 (213)
تجــھیزات صوتــی در ھمــھ مراکز رای گیری برای کمک بھ شما موجودند.

Braille Institute LibraryCentral Library
741 North Vermont Avenue630 West 5th Street

Los Angeles, CA  90029Los Angeles, CA 90071
(323) 660-3880(213) 228-7000 

رای دھندگان ھمچنین می توانند یک نسخھ از نسخھ ھای صوتی را از دفتر ما درخواست کنند:

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings

555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

اطالعات برای رأی دھندگانی کھ احتیاجات ویژه دارند

زبانھــای بــھ  بروشور،  این  در  موجود  مصوبھ ھــای  صوتــی  نسخھ ھــای 
ھندی،  فارســی،  کانتونــی)،  و  (مــاندارین  چینــی  ارمنــی،  انگلیســی، 
ویتنامــی  و  تایــلندی  تــاگالوگ،  اسپانیایــی،  روســی،  کره ای،  خمر،  ژاپنــی، 
نشــانی   بــھ  مــا  وبســایت  در  صوتــی  نسخھ ھــای  این  موجودند. 
clerk.lacity.org/clerk-services/elections/municipal-elections

:با کلیک روی «مصوبھ (ھای)  رای گیری» و در محل ھای زیر موجودند

راھنمای زبان 994-8683 (800)
ارمنــی، چینــی،  بــھ زبان ھــای  بــھ رای گیری را  شــھرداری ھمچنین مطــالب مربوط 
ــلندی و ویتنامــی  ــاگالوگ، تای فارســی، ھندی، ژاپنــی، خمر، کره ای، روســی، اسپانیایــی، ت

ارائھ می کند

TTY شمــاره تلفن 473-3231 (213)

FP-INS-FA

قابلیت دسترسی و سایر تجھیزات کمکی
(LA خط تلفن  اضطراری کانتی ) 2666-815-800، گزینھ 7 

نوامبر 2022

یک شماره تلفن TTY بھ رای دھندگانی کھ مشکل شنوایی دارند اختصاص داده می شود.
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روز انتخابات سھ شنبھ، 8 نوامبر است

محل ھای رأی گیری در ساعت 7:00 صبح باز می شوند 
و در ساعت 8:00 عصر بستھ می شوند.

نوامبر

یادآوری تاریخ انتخابات

شنبھ یکشنبھ  دوشنبھ   سھ شنبھ چھارشنبھ  پنجشنبھ  جمعھ 
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یادداشت ھای رأی دھنده

FP-NTS-FA

روز انتخابات سھ شنبھ 8 نوامبر است.

این صفحھ بھ دلیل طرح بندی چاپ ضروری است.
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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

برای اطالعات درباره انتخابات، لطفا با 
شماره 1000-873-888-1 تماس بگیرید

شهرداری Los Angeles اطالعات رأی دهندگان را 
به زبان انگلیسی و نیز به زبانهای زیر ارائه میکند:
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انتخابات عمومی شهرداری 
سه شنبه، 8 نوامبر، 2022
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گرد آواری شده   از  طریق HOLLY L.  WOLCOTT،  منشی   شهرداری

بروشور 
اطالعات 
رای دهنده
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