
 
 

 

 
 

 
 

 
KHU QUY HOẠCH RICHARDSON BAY 

 
ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG 

 
QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CDBG 

 
Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015 

7:00 giờ tối 
 

Trung tâm Cao niên Marguerita C. Johnson 
640 Drake Avenue 

Marin City 
 

NGHỊ TRÌNH 
 
1. Báo cáo của Nhân viên Quỹ Phát triển Cộng đồng (CDBG): 
 Các Khuyến nghị Tài trợ Dự án 
 
2. Ý kiến Công chúng về những Đề nghị Dự án CDBG 
  A. Dự án về Gia cư 
  B. Dự án về Công trình Chủ yếu 
  C.  Dự án về Dịch vụ Công cộng 
 
3. Hành động của Ủy ban Địa phương Richardson Bay: Khuyến nghị cho Ủy ban Thiết lập 

Ưu tiên Toàn Quận về những Dự án trong Khu Quy hoạch 
  A. Dự án về Gia cư 
  B. Dự án về Công trình Chủ yếu 
  C.  Dự án về Dịch vụ Công cộng 
 
4. Thời gian để Công chúng Góp Ý kiến về những Vấn đề Không có trong Nghị trình 
 
Các Điều trần trong Tương lai 

30 tháng 3 Ủy ban Thiết lập Ưu tiên Toàn Quận 7:00 tối 
 (Dự án Gia cư Toàn Quận, Dự án Gia cư HOME, và Phê chuẩn của 

CDBG cho các Khuyến nghị của Khu Quy hoạch) 
 

 San Rafael B Street Community Center  
 618 B Street, San Rafael  
5 tháng 5 Hội đồng Nghị viên Quận Marin (giờ sẽ xác 

định sau) 
 Board of Supervisors Chambers (Phòng họp HĐNV)  
 Marin County Civic Center, Phòng 330 

3501 Civic Center Drive, San Rafael 
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Nếu quý vị có thắc mắc về điều trần công khai, xin vui lòng gọi Roy Bateman tại (415) 473-6698 tại Cơ quan 
Phát triển Cộng đồng Quận Marin. Người sử dụng thiết bị TTY có thể gọi chúng tôi tại (415) 473-3232 (TTY) 
hoặc thông qua Dịch vụ Tiếp âm California tại số 711. Tất cả các cuộc họp công cộng và các sự kiện được tài 
trợ hoặc thực hiện bởi Quận Marin đều được tổ chức tại các địa điểm có thể tiếp cận được. Yêu cầu về các thu 
xếp đặc biệt có thể được thực hiện bằng cách gọi (415) 473-6279 (giọng nói - Amy Brown), (415) 473-3232 
(TTY), hoặc bằng email về: asbrown@marincounty.org, ít nhất là năm ngày làm việc trước ngày của sự kiện. 
Bản sao các tài liệu có sẵn trong các dạng thức khác nhau theo yêu cầu. Thông dịch ngôn ngữ ký hiệu và các 
ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh được cung cấp theo yêu cầu. Xin vui lòng gọi cho văn phòng chúng tôi tại (415) 
473-6279, ít nhất là năm ngày làm việc trước buổi điều trần công cộng mà quý vị muốn tham dự, nếu quý vị cần 
dịch ngôn ngữ, một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, một thiết bị trợ thính, hoặc một thu xếp hợp lý khác. Để 
tôn trọng những người bị nhạy cảm về môi trường , xin vui lòng không xức nước hoa hay những mùi khác. Gọi 
Golden Gate Transit (415-455-2000, 711 TDD) để có thông tin về vận chuyển công cộng. 
 
 
 

  
 

   
Kế hoạch Hợp nhất, Kế hoạch Hành động Hàng năm, Báo cáo Hiệu suất và Thẩm định Hàng năm, hồ sơ về 
việc sử dụng Trợ cấp CDBG trong quá khứ, Chương trình Đối tác đầu tư HOME, Quỹ của Chương trình Cơ hội 
Nhà ở cho người bị AIDS, Chính sách Dân Quyền, Chống Chuyển dời và Kế hoạch Hỗ trợ Tái định cư, Chính 
sách Không Phân biệt Đối xử, và hồ sơ của các chương trình đều có sẵn để xem xét tại Cơ quan Phát triển 
Cộng đồng Quận Marin, 3501 Civic Center Drive, Phòng 308, San Rafael, California. Bản sao các tài liệu có 
sẵn trong những dạng thức tiếp cận được, theo yêu cầu. 
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