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Thông báo về các Cuộc họp Công khai của Ủy ban Thiết lập Ưu tiên 

Các Cơ hội Sắp tới để Học hỏi & Trao đổi về Nhu cầu Phát triển Cộng đồng 
 

CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY rằng Ủy ban Thiết lập Ưu tiên Toàn Quận 
(Priority Setting Committee, PSC) đã lên lịch hai (2) cuộc họp vào tháng 11 và tháng 
12 năm 2022. Tại các cuộc họp này, được thực hiện thông qua Zoom, PSC sẽ thảo 
luận về nhiều chủ đề liên quan đến nhà ở địa phương, phát triển cộng đồng và tài 
trợ. Các cuộc họp này được mở cho công chúng và tất cả các bên quan tâm được 
khuyến khích tham gia.  
 
Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022 lúc 6:00 chiều. - Đăng ký tham gia Cuộc 
họp tháng 11  
Chương trình Nghị sự chung:  

 Tiến hành phỏng vấn các thành viên PSC mới 
 Thảo luận về những phát hiện từ tham vấn cộng đồng và thu thập dữ liệu về 

tình trạng vô gia cư để hỗ trợ HOME-ARP, một phân bổ tài trợ mới mà Quận 
tiếp nhận 

 Xem xét các ưu tiên và quy trình phân bổ của HOME-ARP 
 

Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022 lúc 6:00 chiều. - Đăng ký tham gia Cuộc 
họp tháng 12  
Chương trình Nghị sự chung:  

 Xem xét các ưu tiên tài trợ hàng năm cho quỹ Phân bổ Nhà ở Thường trú tại 
Địa phương (Permanent Local Housing Allocation, PLHA) 

 Phê duyệt thời hạn phân bổ 2023-24 để phân bổ quỹ liên bang và tiểu bang 
thông qua Chương trình Tài trợ của Khối Phát triển Cộng đồng, Chương trình 
Đối tác Đầu tư HOME và các chương trình tài trợ của PLHA.  

 
Đăng ký 
Quý vị phải đăng ký trước cho các cuộc họp Zoom. Các đường liên kết đăng ký 
được cung cấp sẵn ở trên và cả trên trang web của Bộ phận Tài trợ Liên bang Hạt 
Marin. 
 
Nếu quý vị không thể tham dự các phiên điều trần công khai nhưng muốn nhận xét 
về bất kỳ chủ đề nào được đề xuất hoặc về bất kỳ nhu cầu phát triển nào của cộng 
đồng, vui lòng liên hệ với Bộ phận Trợ cấp Nhà ở và Liên bang tại 
federalgrants@marincounty. orghoặc (415) 473-6279. Quý vị cũng có thể gửi nhận 
xét của mình tới: Housing and Federal Grants Division, Marin County Community 
Development Agency, 3501 Civic Center Drive, Room 308, San Rafael, California 
94903. 


