
 

 

 

 

SoCalGas-ը պարզաբանում է Aliso Canyon-ի ժամանակավոր վերաբնակեցման 
շարունակության կամ վերականգնման իրավունակությունը 

 

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի երեկվա որոշմամբ՝ SoCalGas-ից 
պահանջվում է շարունակել վերաբնակեցման ծառայությունները Porter Ranch-ի և 
շրջակա տարածքների այն բնակիչների համար,  ովքեր որոշել էին վերաբնակեցվել 
իրենց համայնքներից:  SoCalGas-ը բողոքարկել է այդ որոշումը՝ հիմք ընդունելով օդի 
որակի և առողջապահության տեղական անկախ գործակալությունների գիտական 
մեծաքանակ տվյալները,  որ օդի որակը տարածքում երբեք առողջության համար 
երկարաժամկետ վտանգ չի ներկայացրել,  և հիմա վերադարձել է օդի որակին 
բնորոշ մակարդակներին,  որ գոյություն ունեին արտահոսքից առաջ:  Այս 
առողջապահական գործակալությունների կարծիքով՝ արտահոսքը վերանալու հետ 
մեկտեղ,  կվերանան նաև դրա հետ կապված կարճաժամկետ ախտանիշները:  
Porter Ranch-ի և նրա շրջակայքի օդի որակը համապատասխանում է արտահոսքից 
առաջ եղած մակարդակին:  

Ի պատասխան լրատվամիջոցների բազմաթիվ հարցումներին,  SoCalGas-ը 
հրապարակում է հետևյալ հայտարարությունը՝  

«Մենք ընդունում ենք,  որ երեկվա դատարանի որոշման ժամկետները բավականին 
մեծ շփոթություն առաջացրեցին այն բնակիչների մոտ,  ովքեր բնակվում էին 
հյուրանոցներում՝ որպես ժամանակավոր վերաբնակեցման ծրագրի մի մաս:  
Չնայած,  որ շաբաթներ շարունակ նրանք հնարավորություն էին ունեցել 
արտահայտելու իրենց մտահոգությունները և անցած հինգշաբթի օրը կայացած 
մամլո ասուլիսի ժամանակ բնակիչներին հավաստիացվել էր,  որ Porter Ranch-ը 
անվտանգ է,  Լոս Անջելեսի վարչաշրջանը սպասեց մինչև այն օրը,  երբ բնակիչները 
պետք է դուրս գրվեին իրենց ժամանակավոր կացարաններից,  որպեսզի դատական 
հայց ներկայացներ՝ պահանջելով լրացուցիչ ժամանակ:  Բացի այդ,  մինչև որ 
դատավոր Էլիհու Բերլին (Elihu M. Berle) կայացրեց իր որոշումը,  բազմաթիվ 
ժամանակավոր վերաբնակեցված բնակիչներ արդեն դուրս էին գրվել և վերադարձել 
իրենց տները:  



«Որպեսզի փարատենք ժամանակավոր կացարաններում մնացած կամ այնտեղից 
դուրս գրված,  սակայն ծրագրին կրկին անդամակցել ցանկացող բնակիչների 
շփոթությունը,  կկիրառվի հետևյալ քաղաքականությունը՝ 

1. Վերաբնակեցված բնակիչները,  ովքեր շարունակաբար մնացել են 
հյուրանոցներում,  կարող են մնալ այնտեղ,  մինչև բողոքարկման արդյունքի 
հրապարակումը:  

2. Ժամանակավոր կացարանի ծրագրի անդամ բնակիչները,  ովքեր դուրս են 
գրվել ծրագրից 2016թ փետրվարի 18-ից ( արտահոսքի վերջնական զմռսման 
օրը)  մինչև 2016թ.  փետրվարի 25-ը ( երեկվա դատարանի որոշման օրը) ,  
իրավունակ են կրկին անդամագրվել ծրագրին,  մինչև բողոքարկման 
արդյունքի հրապարակումը:  

3. Բոլոր բնակիչները,  ովքեր ցանկանում են մնալ ժամանակավոր 
կացարաններում,  պետք է լրացնեն առցանց ձևաթուղթը՝ 
www.alisoupdates.com հասցեում:  

«Եթե վերադարձող բնակիչների համար այլևս սենյակներ չգտնվեն,  SoCalGas-ը 
կփորձի տեղավորել նրանց մեկ այլ հյուրանոցի սենյակում,  ինչպես որ մենք արել էին 
նախորդ վերաբնակեցման ծրագրով:  Նկատի առնելով,  որ որոշումը 
հրապարակվեց ժամանակավոր կացարանի ծրագրի ավարտի օրը,  մենք չենք 
կարող վստահեցնել Ձեզ,  որ սենյակները անմիջապես հասանելի կլինեն:  Սակայն,  
իրավունակ բնակիչները կարող են ինքնուրույն վարձել հյուրանոցային սենյակներ 
կամ համաձայնության գալ ընկերների կամ բարեկամների հետ,  և փոխհատուցում 
ստանալ՝ համաձայն վերաբնակեցման ծրագրի:  

«Մենք համաձայն չենք դատարանի որոշման հետ,  քանզի այն առաջացնում է ավելի 
շատ շփոթություն և անվստահություն,  մինչ համայնքը փորձում է վերադառնալ 
կյանքի նորմալ ընթացքին:  Առողջապահության և օդի որակի մասնագետների,  
ներառյալ վարչաշրջանի մասնագետների,  մեծաքանակ թեստերի և 
վերլուծությունների հիման վրա,  ոչ մի հիմք չկա կարծելու,  որ բնակիչների համար 
վտանգավոր է տուն վերադառնալը:  Մենք զարմացած ենք վարչաշրջանի 
քաղաքականության հանկարծակի փոփոխությամբ և հիասթափված ենք 
դատավորի որոշմամբ:  Մենք բողոքարկել ենք այդ որոշումը:  Եթե SoCalGas-ը 
հաջողության հասնի այդ բողոքարկման հարցում,  ներկայումս ժամանակավոր 
կացարաններում բնակվող բնակիչներին և նրանց,  ովքեր որոշել են կրկին 
անդամագրվել ծրագրին,  կտրվի 48 ժամվա ծանուցում՝ տուն վերադառնալու 
համար:   

http://www.alisoupdates.com/


Մենք կշարունակենք անել հնարավորինս ամեն ինչ՝ շփոթությունը վերացնելու և այս 
գործընթացը տուժված բնակիչների համար հնարավորինս հեշտացնելու համար»:   


