CƠ QUAN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

BỘ PHẬN NHÀỞ VÀ TRỢ CẤP LIÊN BANG
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CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN ĐIỀU TRẦN CỦA ỦY BAN ĐỀ XƯỚNG ƯU TIÊN TOÀN HẠT
KINH PHÍ ĐỀ XUẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
(CDBG) VÀ CÁC QUỸ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HOME CHO NĂM TIẾP THEO
19h Thứ 5, ngày 4 tháng 4 năm 2019
Địa điểm Họp:
Trung tâm Dân sự Hạt Marin
Các Phòng của Ban Giám sát
Phòng 330, Số 3501 đường Civic Center Drive
San Rafael, CA 94903
1. Chủ tịch Ủy ban Phát biểu Khai mạc
2. Ngân sách năm 2019-20 cho 3 dự án Lĩnh vực Quy hoạch địa phương
(Novato, San Rafael, Khác của Hạt) thuộc chương trình CDBG, điều
chuyển các quỹ từ các năm trước của dự án Lĩnh vực Quy hoạch thuộc
chương trình CDBG và việc sử dụng thu nhập của dự án Lĩnh vực Quy
hoạch thuộc chương trình CDBG.
A. Báo cáo của Ban tham mưu
B. Ý kiến Công chúng
C. Ủy ban Đề xướng Ưu tiên Thảo luận và đưa ra Đề xuất cho Ban Giám
sát Hạt Marin về kế hoạch sử dụng các quỹ của dự án Lĩnh vực Quy
hoạch thuộc chương trình CDBG
3. Các đề xuất về phân bổ kinh phí cho chương trình HOME giai đoạn 201920, điều chuyển các quỹ từ các năm trước của chương trình HOME và
việc sử dụng thu nhập của chương trình HOME.
A. Báo cáo của Ban tham mưu
B. Ý kiến Công chúng
C. Ủy ban Đề xướng Ưu tiên Thảo luận và đưa ra Đề xuất cho Ban Giám
sát Hạt Marin về kế hoạch sử dụng các quỹ của dự án Nhà ở Toàn hạt
thuộc chương trình CDBG và các quỹ của chương trình HOME.
4. Xin ý kiến công chúng về nhu cầu phát triển cộng đồng về nhà ở và phi
nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, và kết quả thực hiện của các
chương trình CDBG, HOME của Hạt và Cơ hội Nhà ở dành cho Người có H
(HOPWA) (Đây là cơ hội để công chúng cho ý kiến về nhu cầu của cộng đồng
và các vấn đề nói chung liên quan đến các chương trình CDBG, HOME và
HOPWA. Lưu ý rằng mục 2 và 3 của chương trình này dành để lấy ý kiến công

TRANG 2 TRÊN 2

chúng về số tiền ngân sách được đề xuất cho các dự án cụ thể của CDBG và
HOME)
A. Ý kiến Công chúng
B. Ủy ban Đề xướng Ưu tiên thảo luận và đề xuất.
5. Cập nhật về Thỏa thuận Tuân thủ Tự nguyện (VCA).
6. Ban tham mưu Cập nhật về Quy trình Quy hoạch trong Tương lai
7. Mở phiên lấy Ý kiến Công chúng về những vấn đề không có trong tờ
Chương trình.
Phiên điều trần tiếp theo
Thứ 3 ngày 7 tháng 5 năm 2018
Ban Giám sát Hạt Marin
Các Phòng của Ban Giám sát
Phòng 330, Trung tâm Dân sự Hạt Marin
Số 3501 đường Civic Center Drive, San Rafael
Từ 9h trở đi (sẽ quyết định sau)
Nếu có câu hỏi về phiên điều trần, vui lòng liên hệ với Molly Kron theo số (415) 473-6279 tại Cơ quan Phát triển
Cộng đồng Hạt Marin. Công dân sử dụng thiết bị TTY có thể liên hệ với chúng tôi theo số (415) 473-3232 (TTY)
hoặc qua Dịch vụ chuyển tiếp California Relay Service theo số 711. Tất cả cuộc họp và sự kiện công khai được tài
trợ hoặc do Hạt Marin thực hiện được tổ chức tại các địa điểm được phép ra vào. Các đề nghị liên quan đến chỗ
ở vui lòng liên hệ với Leelee Thomas theo số (415) 473-6697, (415) 473-3232 (TTY) hoặc qua email
rbateman@marincounty.org, ít nhất năm ngày làm việc trước khi diễn ra sự kiện. Bản sao các tài liệu ở định dạng
thay thế được cung cấp theo yêu cầu. Dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ cử chỉ và biên dịch sang các ngôn ngữ khác
ngoài tiếng Anh được cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số (415) 4736698 ít nhất năm ngày làm việc trước khi diễn ra phiên điều trần mà bạn muốn tham dự, nếu bạn cần biên dịch
ngôn ngữ, phiên dịch ngôn ngữ cử chỉ, thiết bị trợ thính hoặc các yêu cầu hợp lý khác về chỗ ở. Do vấn đề nhạy
cảm với môi trường của một số cá nhân, vui lòng không sử dụng nước hoa và các loại hương thơm khác. Liên hệ
với bộ phận Golden Gate Transit (415-455-2000, 711 TDD) để biết thông tin về xe đưa đón.

Kế hoạch Tổng hợp, Kế hoạch Hành động Hàng năm, Báo cáo Tổng hợp và Đánh giá Kết quả Hàng năm, hồ sơ
lưu trữ liên quan đến việc sử dụng quỹ trước đây của Chương trình Tài trợ Phát triển Cộng đồng, Chương trình
Hợp tác Đầu tư HOME, dự án Cơ hội Nhà ở dành cho Người có H, Chính sách Dân Quyền, Kế hoạch Chống du
cư và Hỗ trợ Tái định cư, Chính sách Chống phân biệt đối xử và các file chương trình có thể xem tại Cơ quan Phát
triển Cộng đồng, Phòng 308, số 3501 đường Civic Center Drive, San Rafael, California. Bản sao các tài liệu ở
định dạng thay thế được cung cấp theo yêu cầu.

