Văn bản này là bản dịch của một tài liệu pháp lý do MassHousing ban hành. MassHousing cung
cấp bản dịch này cho quý vị hoàn toàn chỉ để thuận tiện cho quý vị, để giúp quý vị hiểu các quyền
và nghĩa vụ theo văn bản. Bản tiếng Anh của văn bản này là tài liệu chính thức, hợp pháp và có
hiệu lực áp dụng. Văn bản dịch này không phải là tài liệu chính thức.

Thông Báo Kiểm Tra Căn Hộ
Đợt Kiểm Tra Tình Hình Quản Lý Khu Nhà
Kính gửi: Resident
________
Người Cư Trú tại Căn Hộ #:_______
Unit Number
Việc Kiểm Tra Tình Hình Quản Lý Cơ Sở của Project

Analyst

sẽ được

là người đại diện cho MassHousing tiến hành, vào Date

.

Đợt kiểm tra này được Đại Diện của MassHousing tiến hành hàng năm và bao
gồm việc kiểm tra sân vườn, các tòa nhà, các hệ thống cơ khí, và các chính sách
và quy trình hành chính, cũng như kiểm tra mẫu đại diện của các căn hộ.

***Căn Hộ của quý vị đã được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra***
Việc Đại Diện MassHousing kiểm tra là cần thiết để đảm bảo các điều kiện
cần có cho căn hộ của quý vị, ví dụ: tất cả đồ đạc đều sử dụng được, có
đủ nước nóng và lò sưởi, vv… Chúng tôi rất mong quý vị có mặt khi Đại
Diện đến kiểm tra, nếu có thể. Một điểm quan trọng cần lưu ý là quý vị cần
thông báo ngay khi biết cho đại diện ban quản lý về những hỏng hóc cần
sửa chữa trong căn hộ của quý vị.
Nếu quý vị muốn MassHousing kiểm tra các hạng mục cụ thể, xin cung cấp
thông tin vào đợt kiểm tra thường niên căn hộ của quý vị hoặc để lại nhận xét
bằng văn bản nếu quý vị không thể có mặt.
Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

Property Manager
Quản Lý Khu Nhà

