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Thông báo về Kế hoạch Phân bổ Tài trợ HOME-ARP và Sửa 
đổi Kế Hoạch Hành Động Hàng năm 2021: 

Thời Gian Đóng Góp Ý Kiến và Phiên Điều Trần Sắp Tới 
 

THÔNG BÁO CHO BIẾT Quận Marin đã hoàn thành dự thảo Kế hoạch Phân bổ 
HOME-ARP và sửa đổi Kế Hoạch Hành Động Hàng năm 2021, cả hai tài liệu hiện đã 
sẵn sàng để công chúng đánh giá và đóng góp ý kiến. Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 15 
tháng 11, quý vị có thể truy cập Kế hoạch Phân bổ và Bản sửa đổi Kế Hoạch Hành 
Động Hàng năm tại www.marincounty.org/federalgrants. Vui lòng gửi ý kiến đóng góp 
của quý vị qua email tới địa chỉ federalgrants@marincounty.org trước 5:00 chiều, thứ 
Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022.  
 

Quỹ HOME-ARP ra đời từ Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARP), trở thành luật vào 
ngày 10 tháng 3 năm 2022. ARP đã phân bổ $5 tỷ cho Chương trình Đối tác Đầu tư 
HOME để cung cấp nhà ở, dịch vụ và nơi cư trú cho những người vô gia cư và nhóm đối 
tượng yếu thế khác. Chính phủ liên bang đã phân bổ $2.902.549 của quỹ HOME-ARP 
này cho Quận Marin. Các quỹ tài trợ sẵn sàng chi đến tháng 9 năm 2030. Các quỹ 
HOME-ARP được sử dụng để hỗ trợ Nhà Ở Cho Thuê Giá Rẻ, Hỗ trợ cho thuê căn cứ 
vào Người thuê, Dịch vụ hỗ trợ và/hoặc Nơi cư trú ngoài cộng đồng. Mục đích của các 
quỹ HOME-ARP là chủ yếu mang lại lợi ích cho “các nhóm đối tượng đủ điều kiện:”  

1) Vô gia cư 
2) Có nguy cơ Vô gia cư 
3) Trốn/Tìm cách trốn khỏi Bạo lực gia đình, Bạo lực hẹn hò, Tấn công tình dục, 

Bị Theo dõi, hoặc Buôn người 
4) Các Nhóm đối tượng khác trong đó sự hỗ trợ sẽ: 

o Ngăn chặn tình trạng vô gia cư của gia đình; hoặc 
o Phục vụ những người có Nguy Cơ Bất Ổn Nhà Ở Cao Nhất 

 
Quận phải điều chỉnh Kế Hoạch Hành Động Hàng năm 2021 để làm rõ mức độ phân bổ 
HOME-ARP. Kế Hoạch Hành Động Hàng năm đặt ra các ưu tiên cho nguồn tài trợ và 
nằm trong chiến lược 5 năm - Kế Hoạch Hợp Nhất 2020-2024 của Quận và là tài liệu 
ngân sách do Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) đưa ra. Kế hoạch mô tả nhu 
cầu phát triển cộng đồng của nhóm cư dân có thu nhập thấp và trung bình của Quận 
cũng như đặt ra các ưu tiên và chiến lược để đáp ứng những nhu cầu đó. Bản sửa đổi 
Kế Hoạch Hành Động Hàng năm 2021 được đề xuất trình bày ngân sách sửa đổi kết 
hợp việc sử dụng các quỹ HOME-ARP và phù hợp với các ưu tiên của Kế Hoạch  
Hợp Nhất. 
 
THÔNG BÁO CŨNG CHO BIẾT Kế hoạch Phân bổ HOME-ARP trước tiên sẽ 

được xem xét phê duyệt tại phiên điều trần sắp tới của Ủy ban Thiết lập Ưu 
tiên Toàn Quận (PSC) vào ngày 01 tháng 12 năm 2022 lúc 6:00 chiều. Phiên 

điều trần trực tuyến này sẽ được tổ chức qua Zoom. Công chúng có thể theo 
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dõi phiên điều trần và tất cả các bên quan tâm được khuyến khích tham gia. 
Quý vị có thể tìm thấy liên kết đăng ký tại www.marincounty.org/federalgrants. 

THÔNG BÁO CŨNG CHO BIẾT Kế hoạch Phân bổ HOME-ARP và Bản sửa 
đổi Kế Hoạch Hành Động Hàng năm sau đó sẽ được xem xét phê duyệt tại 
phiên điều trần của Hội đồng Giám sát Quận vào ngày 10 tháng 01 năm 
2023 lúc 9:00 sáng hoặc sau đó. Quý vị có thể tìm thấy liên kết Zoom và 
thông tin bổ sung tại www.marincounty.org/depts/bs/meeting-archive. 
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