
Thành Phố Arlington
Các Dịch vụ Hợp Chuẩn

Điều Khoản Thỏa Thuận Kiểm Tra: 
Hai Hộ gia đình Không Chủ Sở Hữu (nhà hai hộ ở)

Ngày kiểm tra:  ___________________

Điểm:  ___________________

Toàn bộ những nhà hai hộ ở không có chủ sở hữu ở Thành Phố Arlington, Texas sẽ được kiểm tra 
thường niên về các điều kiện tuân hành tài sản được liệt kê bên dưới. Thang điểm 100 sẽ được ấn định 
để đánh giá phần bên ngoài ngôi nhà. Những nhà hai hộ ở nào đạt số điểm kiểm tra là 70 hoặc thấp 
hơn sẽ phải kiểm tra nội thất gồm tất cả các điều khoản quy định và bộ luật hiện hành.

Những vi phạm ở bên ngoài:

1. Nhà cửa dơ; cất giữ đồ đạc bên ngoài; nước đọng;đổ rác quá sớm (10 điểm)

2. Cỏ mọc cao lên nhà; cảnh quan không được trông nom (10 điểm)

3. Xe cộ hư, quá khổ hoặc gây phiền toái cho ngôi nhà (10 điểm)

4. Đậu xe trong sân (10 điểm)

5. Hàng rào xiêu vẹo (10 điểm)

6. Sức chịu đựng mưa nắng kém (cần sơn – gỗ mục – kính cửa sổ bị bể) (10 điểm)

7. Mái nhà dột, thiếu ván lợp (10 điểm)

8. Kết cấu nhà bỏ trống không chắc chắn / không đóng cửa (15 điểm)

9. Những vấn đề bên ngoài ngôi nhà đối với sự an toàn tính mạng hoặc có ảnh hưởng xấu khác,
bao gồm nhưng không giới hạn đối với: các vi phạm về hồ bơi (cửa; phần chắn; độ trong
của nước; thiếu sự lưu thông nước); xe cộ trên con đội kê; các vi phạm về điện; hình vẽ trên
tường. (15 điểm)

Địa chỉ nhà:   _____________________________________________________________

Chủ nhà:  _____________________________________________________________

Địa chỉ thư tín:  _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Địa chỉ email:  _____________________________________________________________
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