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Հանգուցյալ սեփականատիրոջ անունից սեփականություն հայցելու նպատակով խնդրում 

ենք տրամադրել հետևյալը՝   

 

1. Լրացված Հայցի հաստատման ձևաթուղթ՝ ստորագրված սեփականության 

հանգուցյալ սեփականատիրոջ ներկայացուցչի կամ ժառանգի կողմից:1 Սովորաբար 

հայցվորի ստորագրության փոխարեն Լիազորագիր չի ընդունվի:2  

A. Հայցի հաստատման ձևաթուղթը պետք է վավերացվի նոտարի կողմից, եթե՝ 

1) Հայցի ընդհանուր արժեքը կազմում է $1,000 կամ ավել,  

2) Հայցն անվտանգ ավանդների արկղի պարունակության համար է, կամ 

3) Հայցն արժեթղթերի համար է, ինչպիսիք են՝ 

a) Բաժնետոմսեր, 

b) Փոխադարձ հիմնադրամներ, 

c) Պարտատոմսեր կամ 

d) Պարտագրեր 

B. Եթե սեփականությունը հայցվում է մի քանի հայցվորների կողմից, խնդրում 

ենք տրամադրել հետևյալը՝   

1) Յուրաքանչյուր հայցվոր պետք է ստորագրի Հայցի հաստատման 

ձևաթուղթ:  Մի քանի հայցվորները պետք է միասին ներկայացնեն 

իրենց Հայցի հաստատման ձևաթղթերը, եթե հայցը սատարելու նույն 

փաստաթղթերն ունեն:  

a) Եթե հայցվորները ներկայացնում են առանձին Հայցի 

հաստատման ձևաթղթեր, ապա յուրաքանչյուր հայցը պետք է 

ներառի բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը: 

2) Եթե սեփականությունն անվտանգ ավանդների արկղ է, յուրաքանչյուր 

հայցվոր պետք է իր հայցի փաթեթի հետ միասին նաև տրամադրի 

                                                 
1 Հայցը պետք է ստորագրվի համապատասխանաբար հետևյալներից որևէ մեկի կողմից՝ 

ժառանգ/հայցվոր, հայցվորի խնամատար, պահապան, խնամակալ, հանգուցյալ սեփականատիրոջ 

ունեցվածքի կատարածու/կտակակատար կամ վարիչ, կամ, եթե սեփականությունը տրեստի անունով 

է, ապա տրեստի խնամակալ(ներ)ի կողմից: Եթե նշանակվել են մի քանի խնամակալներ, 

կատարածուներ կամ վարիչներ, ապա բոլորը պետք է ստորագրեն հայցի ձևաթուղթը և տրամադրեն 2-

րդ կետում նշված փաստաթղթերը՝ Ձեր վարորդական իրավունքի կամ նահանգի կողմից տրված 

ինքնությունը հաստատող լուսանկարով քարտի պատճենը:  Եթե առկա են տրեստի մի քանի 

խնամակալներ, ապա տրեստը պետք է հատուկ նշի, որ նրանք կարող են անկախ գործել, կամ բոլոր 

նշանակված խնամակալները պետք է ստորագրեն հայցի ձևաթուղթը և տրամադրեն ինքնությունը 

հաստատող լուսանկարով փաստաթուղթ: 
2 Մենք կարող ենք Լիազորագիր ընդունել (Power of Attorney, POA) այն դեպքերում, երբ հայցվորը չի 

կարող ստորագրել հայցի ձևաթուղթը իր բժշկական վիճակի պատճառով:  Նման դեպքում մեր 

Իրավական գրասենյակը կորոշի, արդյոք ընդունել POA, թե ոչ:  POA-ով ստորագրված հայց 

ներկայացնելու համար ներառեք POA պայմանագրի բոլոր էջերը և բժշկական հաստատում՝ 

ստորագրված վկայագրված բժշկի կողմից:  POA-ով ստորագրված ցանկացած հայց, որը վկայագրված 

բժշկի բժշկական հաստատում չի պարունակում, մերժվելու է՝ առանց դիտարկման: 
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Անվտանգ ավանդների արկղի սեփականության հանձնման ձևաթուղթ, 

որը լիազորում է պարունակության հանձնումը մեկ հայցվորին:  Կարող 

եք գտնել հանձնման ձևաթուղթը մեր կայքէջում՝ 
http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html: 

3) Եթե սեփականություն եք հայցում, որը պատկանում է հանգուցյալ 

համատիրոջը, տրամադրեք բոլոր հանգուցյալ համատերերի մահվան 

վկայականների պատճենը: 

 

Ակնարկ.    յուրաքանչյուր հաստատված հայցվոր կստանա սեփականության իր 

մասը, ինչպես որոշվել է Նահանգի վերահսկիչի գրասենյակ (State Controller’s 

Office, SCO) ներկայացված տվյալների հիման վրա, որոնք տրամադրել է 

սեփականությունը զեկուցող ընկերությունը, կամ համաձայն հայցվորի կողմից 

տրամադրված պահանջվող սեփականության ապացույցի:  

 

2. Ձեր վարորդական իրավունքի կամ նահանգի կողմից տրված ինքնությունը 

հաստատող լուսանկարով քարտի պատճենը:  

A. Եթե չունեք վավեր վարորդական իրավունք կամ նահանգի կողմից տրված 

ինքնությունը հաստատող լուսանկարով քարտ, դուք կարող եք տրամադրել՝ 

1) Ինքնությունը հաստատող ռազմական քարտ, կամ 

2) Ձեր վավեր անձնագրի առաջին և վերջին էջերի գունավոր պատճենը: 

B. Եթե ձեր անունը տարբերվում է հանգուցյալ սեփականատիրոջ տրեստում, 

կտակում կամ Ժառանգության իրավունքի աղյուսակում նշված անունից, 

փաստաթուղթ տրամադրեք, որը հաստատում է ձեր անվան փոփոխությունը:   

Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

1) Ամուսնության վկայական 

2) Դատական փաստաթուղթ 

 

3. Ձեր սոցիալական ապահովության համարի (Social Security Number, SSN) ապացույց: 

Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

A. Ձեր սոցիալական ապահովության քարտի պատճենը 

B. Բնօրինակ վճարման կտրոն (եթե SSN-ն ամբողջությամբ է երևում) 

C. IRS ձև W-2 պատճենը՝ վաստակած աշխատավարձի հաշվետվություն (եթե 

SSN-ն ամբողջությամբ է երևում) 

D. Ձեր բժշկական քարտի պատճենը (եթե ձեր SSN-ն ամբողջությամբ է երևում) 

E. Ձեր Անհատական հարկատուի ինքնության համարի (Individual Taxpayer 

Identification Number, ITIN) լիազորման նամակի պատճենը   

 

4. Եթե դուք օտարերկրյա քաղաքացի եք և չունեք SSN կամ ITIN, տրամադրեք այս 

բոլորը՝  

http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
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A. Լրացված և ստորագրված ԱՄՆ կառավարության Ներքին եկամտի 

ծառայության (Internal Revenue Service, IRS) ձև W-8 BEN, Օտարերկրյա 

կարգավիճակի վկայականը, որը կարող եք գտնել http://www.irs.gov/pub/irs-

pdf/fw8ben.pdf կայքէջում, և 

B. Ձեր վավեր անձնագրի առաջին և վերջին էջերի գունավոր պատճենը: 

1) Եթե անձնագիր չունեք, ներկայացրեք առնվազն երկու տեսակի 

պետության կողմից տրված ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ:3 

Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

a) Ձեր վավերացված ծննդյան վկայականի պատճենը. եթե այն 

անգլերենից բացի մեկ այլ լեզվով է, ապա անհրաժեշտ է 

վավերացված անգլերեն թարգմանությունը  

b) Ձեր ընթացիկ քվեարկողի գրանցման քարտի պատճենը 

c) Ձեր ընթացիկ ինքնությունը հաստատող հյուպատոսական 

քարտի պատճենը 

d) Ձեր ընթացիկ ռեզիդենտի վիզայի պատճենը 

 

5. Եթե սեփականություն եք հայցում անչափահասի անունից, տրամադրեք՝    

A. Անչափահասի SSN ապացույց:  Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

1) Անչափահասի սոցիալական ապահովության քարտի պատճենը 

2) Անչափահասի բնօրինակ վճարման կտրոն (եթե SSN-ն ամբողջությամբ է 

երևում) 

3) Անչափահասի IRS ձև W-2 պատճենը՝ վաստակած աշխատավարձի 

հաշվետվություն (եթե SSN-ն ամբողջությամբ է երևում) 

B. Անչափահասի տարիքի ապացույց: Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

1) Անչափահասի ծննդյան վկայականի պատճենը  

2) Անչափահասի վարորդական իրավունքի կամ նահանգի կողմից տրված 

ինքնությունը հաստատող լուսանկարով քարտի պատճենը  

3) Անչափահասի անձնագրի առաջին և վերջին էջերի գունավոր պատճենը 

C. Խնամակալության/խնամատարության ապացույց: Հնարավոր 

փաստաթղթերից են՝ 

1) Եթե ծնողներն ամուսնացած են, անչափահասի ծննդյան վկայականի 

պատճենը 

2) Եթե ծնողներն ամուսնալուծված են, դատական փաստաթղթեր  

3) Խնամակալության/խնամատարության նամակներ  

4) Որդեգրման փաստաթղթեր 

 

                                                 
3 Մենք կարող ենք դիմել ձեզ որևէ օտարերկրյա փաստաթղթերի իսկությունը հաստատելու 

նպատակով: 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
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6. Ձեր ներկա փոստային հասցեի ապացույց:  Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

A. Բնօրինակ վճարման կտրոն 

B. Հարկերի մասին ստացված հաշվետվության պատճեն, ինչպես օրինակ՝ 

 IRS ձև W-2՝ վաստակած աշխատավարձի հաշվետվություն 

 IRS ձև 1098՝ վճարված տոկոսի հաշվետվություն 

 IRS ձև 1099-INT կամ 1099-DIV՝ վաստակած տոկոսի կամ շահաբաժնի 

հաշվետվություն 

C. Հիպոտեկայի հաշվետվության պատճեն կամ անշարժ գույքի հարկային հաշիվ 

D. Հեռախոսի, հեռուստացույցի կամ կոմունալ ծառայության բնօրինակ հաշիվ 

E. Բանկային կամ վարկային քարտի բնօրինակ հաշվետվություն 

 

7. Հանգուցյալ սեփականատիրոջ վավերացված մահվան վկայականի բոլոր էջերը: 

A. Եթե հանգուցյալ սեփականատերը մահացել է Կալիֆորնիայում, դուք կարող 

եք ձեռք բերել վավերացված մահվան վկայականը՝ դիմելով համապատասխան 

վարչաշրջանի գրանցողի գրասենյակ՝ 

1) Քաղաքի վարչաշրջանը որոշելու համար այցելեք՝ 

http://www.csac.counties.org  կայքէջն ու գրեք «cities» (քաղաքներ) 

որոնման վանդակում: 

2) Հատուկ վարչաշրջանի գրանցողի կայքէջը տեսնելու համար այցելեք՝ 
http://www.cdph.ca.gov/certlic/birthdeathmar/Pages/CountyRecorderOffice.aspx 
կայքէջը:  

B. Եթե հանգուցյալ սեփականատերը մահացել է Կալիֆորնիայից բացի մեկ այլ 

նահանգում, դուք պետք է դիմեք այդ նահանգի Կենսական գրանցումների 

գրասենյակը:  Հատուկ Կենսական գրանցումների գրասենյակի կայքէջը 

տեսնելու համար այցելեք՝ http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm կայքէջը:  

C. Եթե հանգուցյալ սեփականատերը մահացել է Միացյալ Նահանգներից դուրս, 

և մահվան վկայականն օտար լեզվով է, ապա դուք պետք է ներկայացնեք 

վավերացված մահվան վկայականի պատճենը և վավերացված անգլերեն 

թարգմանությունը:4   

1) Եթե հանգուցյալ սեփականատերն օտարերկրյա քաղաքացի էր, 

տրամադրեք հանգուցյալ սեփականատիրոջ անձնագրի առաջին և 

վերջին էջերի պատճենը կամ պետության կողմից տրված ինքնությունը 

հաստատող որևէ փաստաթուղթ: 

 

8. Եթե մահվան վկայականում նշված չէ, տրամադրեք հանգուցյալ սեփականատիրոջ SSN-ի 

ապացույց: Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

                                                 
4 Մենք կարող ենք դիմել ձեզ որևէ օտարերկրյա փաստաթղթերի իսկությունը հաստատելու 

նպատակով: 

http://www.cdph.ca.gov/certlic/birthdeathmar/Pages/CountyRecorderOffice.aspx
http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm
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A. Հանգուցյալ սեփականատիրոջ սոցիալական ապահովության քարտի 

պատճենը 

B. Բնօրինակ վճարման կտրոն (եթե հանգուցյալ սեփականատիրոջ SSN-ն 

ամբողջությամբ է երևում) 

C. IRS ձև W-2 պատճենը՝ վաստակած աշխատավարձի հաշվետվություն (եթե 

հանգուցյալ սեփականատիրոջ SSN-ն ամբողջությամբ է երևում) 

D. Հանգուցյալ սեփականատիրոջ բժշկական քարտի պատճենը (եթե հանգուցյալ 

սեփականատիրոջ SSN-ն ամբողջությամբ է երևում) 

E. Հանգուցյալ սեփականատիրոջ ITIN լիազորման նամակի պատճենը 

 

9. Ապացույց, որ հանգուցյալ սեփականատերը փոստառաքումներ էր ստանում 

զեկուցված հասցեով, եթե զեկուցված հասցեն նշված չէ մահվան վկայականում: 

Կարող եք գտնել զեկուցված հասցեն հայցի մանրամասների էջում, որը տպվել է ձեր 

հայցի ձևաթղթի հետ միասին:  Եթե ձեր հայցի համար չեք կարող տրամադրել այս 

փաստաթղթերը, մենք կարող ենք դիմել ձեզ լրացուցիչ տեղեկությունների համար:  

Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

A. Զեկուցող ընկերությունից ստացված բնօրինակ հաշիվ կամ հաշվի 

հաշվետվություն 

B. Բնօրինակ վճարման կտրոն 

C. Հարկերի մասին ստացված հաշվետվության պատճեն, ինչպես օրինակ՝ 

 IRS ձև W-2՝ վաստակած աշխատավարձի հաշվետվություն 

 IRS ձև 1098՝ վճարված տոկոսի հաշվետվություն 

 IRS ձև 1099-INT կամ 1099-DIV՝ վաստակած տոկոսի կամ շահաբաժնի 

հաշվետվություն 

D. Հիպոտեկայի հաշվետվության պատճեն կամ անշարժ գույքի հարկային հաշիվ 

E. Հեռախոսի, հեռուստացույցի կամ կոմունալ ծառայության բնօրինակ հաշիվ 

F. Բանկային կամ վարկային քարտի բնօրինակ հաշվետվություն 

 

10. Եթե զեկուցված հասցեն չկա հայցի մանրամասների էջում, որը տպվել է ձեր հայցի 

ձևաթղթի հետ միասին, ապացույց տրամադրեք, որ սեփականությունը պատկանում է 

հանգուցյալ սեփականատիրոջը: Եթե ձեր հայցի համար չեք կարող տրամադրել այս 

փաստաթղթերը, մենք կարող ենք դիմել ձեզ լրացուցիչ տեղեկությունների համար:  

Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

A. Բանկի բնօրինակ հաշվետվություն (եթե սեփականությունը բանկից է կամ 

ֆինանսական հիմնարկությունից է) 

B. Բաժնետոմսի վկայական կամ հաշվի բնօրինակ հաշվետվություն (եթե 

սեփականությունը ներդրումային ընկերությունից է) 

C. Զեկուցող ընկերությունից ստացված բնօրինակ ֆակտուրա կամ անդորրագիր 

D. Անվտանգ ավանդների արկղի պարունակության ցուցակ (եթե 

սեփականությունն անվտանգ ավանդների արկղից է) 
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11. Եթե հայցում եք Հանքերի իրավունքներ կամ հոնորարներ, ապացույց տրամադրեք, որ 

սեփականությունը պատկանում է հանգուցյալ սեփականատիրոջը: Հնարավոր 

փաստաթղթերից են՝ 

A. Հոնորարի վճարման պատճեն (չեկի կտրոն կամ չեկի պատճեն) 

B. Բաժանման հրաման 

C. IRS ձև 1099-MISC՝ վաստակած բազմազան եկամտի հաշվետվություն 

D. Հոնորարների հաշվետվություն (ընկերությունից) 

 

12. Եթե ձեր կողմից հայցվող սեփականությունը բանակցելի գործիք է, ինչպես օրինակ՝ չեկ, 

գանձապահի չեկ, ճամփորդի չեկ, չօգտագործված նվերի քարտ, վճարագիր, 

պարտատոմս կամ պարտատոմսի կուպոն, և դուք ունեք բնօրինակ գործիքը, ապա ձեր 

հայցի հետ միասին տրամադրեք բանակցելի գործիքի պատճենը:  Եթե մենք որոշենք, որ 

մեզ մոտ են ձեր ֆոնդերը, մենք կկապվենք ձեզ հետ լրացուցիչ տեղեկությունների 

համար: 

 

13. Եթե հանգուցյալ սեփականատիրոջ ունեցվածքը պահվում է տրեստում, տրամադրեք 

այս բոլոր փաստաթղթերը՝ 

A. Հանգուցյալ սեփականատիրոջ տրեստի լրացված և ստորագրված պատճեն, 

ներառյալ՝ բոլոր հավելագրերը և ուղղումները, և 

B. Եթե դուք տրեստի խնամակալ եք, տրամադրեք տրեստի Դաշնային գործատուի 

ինքնության համարը (Federal Employer Identification Number, FEIN):  Հնարավոր 

փաստաթղթերից են՝  

1) IRS-ից ստացված Հաստատման նամակ, որը ցույց է տալիս FEIN-ի 

հատկացումը 

2) Հարկերի մասին ստացված հաշվետվության պատճեն, ինչպես օրինակ՝ 

a) IRS ձև 1098՝ վճարված տոկոսի հաշվետվություն 

b) IRS ձև 1099-INT կամ 1099-DIV՝ վաստակած տոկոսի կամ 

շահաբաժնի հաշվետվություն 

3) IRS-ի կողմից FEIN-ի հատկացման ինտերնետային հաստատման էջը 

C. Եթե դուք նպաստառու եք, և տրեստը բաշխվել է, տրամադրեք ձեր վերջնական 

Schedule K-1-ի պատճենը: 

1) Մենք կարող եք դիմել ձեզ խնամակալ(ներ)ի մասին լրացուցիչ 

տեղեկությունների համար: 

D. Եթե սեփականությունը չի զեկուցվել տրեստի անունով, կամ եթե 

սեփականությունը նշված չէ տրեստի փաստաթղթերում, տրամադրեք 

հանգուցյալի լցվող (pour-over) կտակի պատճենը: 
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Ակնարկ.     եթե դուք խնամակալ եք, և տրեստը FEIN չունի, դուք կարող եք խնդրել այն՝ 

ներկայացնելով IRS-ին ձև SS-4-ը, որը կարող եք գտնել IRS-ի կայքէջում՝ http:www.irs.gov, 

կամ զանգահարելով IRS՝ (800) 829-4933 հեռախոսահամարով: 

 

14. Եթե դուք ունեցվածքի նշանակված անձնական ներկայացուցիչն եք, տրամադրեք՝ 

A. Ձեր նշանակման ապացույց:  Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

1) Դատարանի դատական սպայի կողմից ստորագրված Կտակային կամ 

Գործերի կառավարման նամակների հաստատված և/կամ հանձնած 

պատճենը, 

2) Բաշխման վերջնական հրամանագիրը5 (միայն փակված կտակի 

պաշտոնական վավերացում), կամ 

3) Դատարանի կողմից տրված այլ փաստաթուղթ(եր): 

B. Ունեցվածքի FEIN:  Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

1) IRS-ից ստացված Հաստատման նամակ, որը ցույց է տալիս FEIN-ի 

հատկացումը 

2) Հարկերի մասին ստացված հաշվետվության պատճեն, ինչպես օրինակ՝ 

a) IRS ձև 1098՝ վճարված տոկոսի հաշվետվություն  

b) IRS ձև 1099-INT կամ 1099-DIV՝ վաստակած տոկոսի կամ 

շահաբաժնի հաշվետվություն 

3) IRS-ի կողմից FEIN-ի հատկացման ինտերնետային հաստատման էջը 

 
Ակնարկ.     եթե տրեստը FEIN չունի, դուք կարող եք խնդրել այն՝ ներկայացնելով IRS-ին ձև 

SS-4-ը, որը կարող եք գտնել IRS-ի կայքէջում՝ http: www.irs.gov, կամ զանգահարելով IRS՝ 

(800) 829-4933 հեռախոսահամարով: 

 

15. Եթե դուք պաշտոնական վավերացված ունեցվածքի նպաստառուն եք, տրամադրեք՝ 

A. Դատական սպայի կողմից ստորագրված հանգուցյալի ունեցվածքի՝ 

դատարանով կարգադրված Բաշխման վերջնական հրամանագրի 

հաստատված/հանձնած պատճենը, 

1) Եթե վերջնական հրամանգիրը որպես ունեցվածքի նպաստառու է 

նշանակում տրեստ, որում դուք խնամակալ եք հանդիսանում, 

տրամադրեք նաև բոլոր փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են 

տրեստում պահվող ունեցվածքի համար, ինչպես նշված է վերևում՝ կետ 

13-ում: 

B. Մենք կարող ենք դիմել ձեզ ունեցվածքի անձնական ներկայացուցչի մասին 

լրացուցիչ տեղեկությունների համար:  

 

                                                 
5 Մենք չենք ընդունի Բաշխման վերջնական հրամանագրի խնդրագիր կամ չստորագրված հրաման:  

https://sa1.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp
http://http:%20www.irs.gov
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16. Եթե դուք հանգուցյալ սեփականատիրոջ կտակի կատարածուն/կտակակատարն եք 

կամ կտակում նշված նպաստառուն եք, և ունեցվածքի արժեքը գնահատվել է $150,000 

կամ պակաս, տրամադրեք հետևյալը՝ 

A. Հանգուցյալ սեփականատիրոջ ստորագրված կտակի լրացված պատճեն, 

ներառյալ՝ բոլոր հավելագրերը և ուղղումները, եթե կիրառելի է, և 

B. Լրացված և ստորագրված Հայտարարագիր կտակի պաշտոնական 

վավերացման ներքո կոդի Մաս 131016, որը կարող եք գտնել մեր կայքէջում՝ 
http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html: 

 

17. Եթե դուք կտակ չունեցող հանգուցյալ սեփականատիրոջ ժառանգն եք, տրամադրեք՝ 

A. Լրացված և ստորագրված Հայտարարագիր կտակի պաշտոնական 

վավերացման ներքո կոդի Մաս 131016, որը կարող եք գտնել մեր կայքէջում՝ 

http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html,  

B. Լրացված Ժառանգության իրավունքի աղյուսակ, որը կարող եք գտնել մեր 

կայքէջում՝ http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html, և 

                                                 
6
 Հայտարարագիր կտակի պաշտոնական վավերացման ներքո կոդի Մաս 13101 հայտարարում է, որ 

հանգուցյալի ունեցվածքի արժեքը $150,000 է կամ պակաս, և ոչ մի դատավարություն չի անցկացվել 

այժմ կամ անցյալում՝ ունեցվածքի գործերը կառավարելու նպատակով:  Եթե ձեր կողմից հայցվող 

սեփականության արժեքը գերազանցում է $150,000, մենք կարող եք ձեզանից պահանջել, որ դուք 

ունեցվածքի համար անձնական ներկայացուցիչ նշանակելու խնդրագիր ներկայացնեք դատարան: 
 

http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
http://www.sco.ca.gov/upd_form_claim.html
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C. Հանգուցյալ սեփականատիրոջ հետ ձեր ունեցած հարաբերությունների մասին 

փաստաթղթեր: Հնարավոր փաստաթղթերից են՝  

1) Ամուսնության վկայական(ներ) 

2) Մահվան վկայական(ներ)  

3) Վավերացված ծննդյան վկայական(ներ)  

a) Եթե ձեր անունը տարբերվում է ձեր ծննդյան վկայականում 

նշված անունից, փաստաթուղթ տրամադրեք, որը հաստատում է 

ձեր անվան փոփոխությունը: Հնարավոր փաստաթղթերից են՝ 

 Ամուսնության վկայական 

 Դատական փաստաթուղթ 

 

Ուղարկեք բոլոր փաստաթղթերն այստեղ՝  State Controller’s Office  

Unclaimed Property Division 

P.O. Box 942850 

Sacramento, CA 94250-5873 
 

Եթե հարցեր ունեք այս հրահանգների կամ պահանջվող փաստաթղթերի վերաբերյալ, 

խնդրում ենք զանգահարել մեզ (800) 992-4647 հեռախոսահամարով:  
 

Ակնարկ.      եթե չվճարված պարտք ունեք Կալիֆորնիայի նահանգին, քաղաքին կամ 

վարչաշրջանի գործակալությանը, ձեր չհայցված սեփականության վճարումը կարող է 

օգտագործվել պարտքը վճարելու համար: 


