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Attachment A2
Compliance Affidavit (Affidavit sa Pagsunod)

Waiver Form para sa Programa ng Pagpapahusay para sa
Kinakailangang Gawing Access para sa May Kapansanan
WALANG KAUKULANG BAYAD
Tala sa May-ari o Umuupa: Ordinance No. 51-16, may bisa mula Mayo 22, 2016, hinihiling sa lahat ng walang
eksempsyon/hindi kailangan ng waiver na mga “Pampublikong Akomodasyon” na gawing madaling ma-access ang lahat ng
mga pangunahing pasukan o daanan ng paglalakad o pagbibiyahe papunta sa gusali o makakuha ng pagpapasya ng
Katumbas na Pagtulong, Tekinikal na Pagiging Di Praktikal o Di Makatuwirang Kahirapan mula sa Department of Building
Inspection sa loob ng isang tiniyak na takdang panahon.
Ang layunin ng form na ito ay para maisadokumento ang pangunahing pasukan o mga pasukan at ang maaaring ma-access
na rutang papasok para makasunod sa mga kahilingan sa code batay sa iba pang mga permiso na paunang ipinalabas o
nakumpleto bago ang mga takdang huling araw sa pagsunod tulad nang nakasaad sa talaan 1107D. Maaaring magbigay ng
isang waiver para sa kahilingan para sa isang inspeksyon at pagsu-smite ng Category Checklist Compliance Form
(Attachment B).
I-sumite ang nakumpletong Waiver form:

•

Bilang isang pdf na attachment sa dbi.businessentrance@sfgov.org, na may “Waiver Form Submittal” sa
subject line; o,

•

Isang hardcopy o kopya na nakalagay sa papel nang pesonal o sa pagpapadala sa koreo sa U.S. mail sa Disability
Access Compliance Unit, Department of Building Inspection, 1660 Mission Street, 1st Floor, San Francisco, CA
94103.

SEKSYON 1 – ADMINISTRATIBONG IMPORMASYON
NUMERO NG BLOCK/LOT
(MGA) ADDRESS NG GUSALI
(Kung ang ari-arian na ito ay maraming mga address, mangyari lang ilagay dito o bilang isang attachment.)
ADDRESS NG PASUKAN NA DAANAN (ENTRY)

____________________________

Bilang ng total na pasukan na daanan: ____

IMPORMASYON TUNGKOL SA MAY-ARI
(Mga) Pangalan ng May-ari
Address Pang-koreo ng May-ari
Numero ng telepono ng may-ari

Email ng may-ari

IMPORMASYON TUNGKOL SA AHENTE
(Mga) Pangalan ng Ahente
Address Pang-koreo ng Ahente

Numero ng telepono ng may-ari

Email ng may-ari
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Seksyon 2 – Waiver ng Kahilingan para sa Pagsusumite ng Checklist

1. Ang Lahat ng Mga Pangunahing Daanan ng Pasukan o Entry at Maa-access na Ruta ng Pasukan ay umaalinsunod sa

mga kahilingan sa ilalim ng 1998 CBC o mas bagong SFBC na ipinapatupad na may bisa sa oras nang anumang
aplikasyon para sa permiso para sa pagpapahusay o pagbabago ng anumang umuupa, ng gusali o bahagi nito ay ginawa
o binago sa ilalim ng isinampang aplikasyon sa permiso sa o pagkatapos ng 7/1/92 at bago ang 1/1/02, at ang DBI ay
nagbigay ng panghuling aprubasyon sa pagpapagawa ng maaaring ma-access na pasukan na madadaanan sa ilalim ng
permiso para sa construction o anumang mga permiso sa pagbabago nito.

Num. ng Aplikasyon sa Permiso:

--

--

Address ng Gusali: ________________________________________________
Num. ng Aplikasyon sa Permiso:

--

--

Address ng Gusali: ________________________________________________
2. Ang gusali ay napapaloob sa saklaw ng Chapter 4D ng Kasalukuyang Building Code, na nag-uutos ang mga retrofit para
sa lindol ng kasalukuyang mga nakatayong Wood-Frame (Balangkas na Kahoy) na mga Gusali, at ang nasabing May-ari
na alinsunod sa Section 1107D para makasubod sa mga kahilingan ng Chapter na ito bago makasunod sa mga
natakdang huling araw sa Talaan 1107D.

3. Ang gusali o ang bahagi nito ay nabago, o iminungkahing baguhin, sa ilalim ng aplikasyon sa permiso na isinampa sa o
pagsapit ng petsa ng bisa nitong Chapter 11D at sa itinakdang May-ari na umaalinsunod sa Section 1107D para
makasubod sa mga kahilingan nitong Kabanata bago ang mga natakdang huling araw sa pagsunod sa Talaan 1107D.

SEKSYON 3 – BERIPIKASYON AT LAGDA

Num. ng Aplikasyon sa Permiso:

--

--

Address ng Gusali: ________________________________________________

Sa sa ilalim ng kaparusahan ng panunumpa na walang katotohanan, aking pinatotohanan na ang impormasyong ipinagkaloob
sa mga Seksyon 1 at 2 sa form na ito ay wasto sa kalusugan ng aking kaalaman.

☐ May-ari / Tagapamahala ng ari-arian
Lagda

Petsa

☐ Ahente

(☐ Nakalakip ang Agent Authorization Form o Form
para sa Pagbibigay-awtorisasyon sa Ahente – Tingnan ang
Attachment C)

PARA SA GAMIT LANG NG DBI
Natanggap ng DBI ang mga materyal na isinumite at nai-file sa ilalim ng “Acess Business Entrance Program” ayon
sa Ordinance No. 51-16 at Ordinance No. 102-18.

Petsa nang natanggap ng DBI:
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