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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

 
 

PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI CỦA ỦY BAN THIẾT LẬP ƯU TIÊN TOÀN QUẬN 

Điều trần công khai để thực hiện các cuộc phỏng vấn cho Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên 
Toàn Quận và phiên tham vấn để lập kế hoạch cho các khoản tài trợ HOME-ARP. 

 

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022 lúc 6 giờ chiều 
 

Địa Điểm Cuộc Họp: 
Điều Trần Trực Tuyến qua Zoom. Đăng ký ở đây: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3CuM9l1iTaG7KiBkjLFRtw#/registr
ation 

1. Phát Biểu Khai Mạc 
 
 

2. Xem xét đơn đăng ký tham gia Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận 
và phỏng vấn các thành viên triển vọng. 
 

A. Báo cáo của nhân viên. 
 

B. Phỏng vấn đương đơn. 
 

C. Thảo luận và chỉ định các thành viên ủy ban.  
 

D. Ý kiến của công chúng. 
 

3. Nhận được góc nhìn tổng quan về các kết quả để cung cấp thông tin cho 
kế hoạch phân bổ HOME-ARP. 
 

A. Báo cáo của nhân viên. 
 

B. Thảo luận. 
 

C. Ý kiến của công chúng. 
 

4. Tiến hành một phiên tham vấn và nhận ý kiến góp ý về việc sử dụng 
khoản tài trợ HOME-ARP. 
 

A. Thảo luận.  
 

B. Ý kiến của công chúng. 
 

5. Cập nhật của nhân viên 
 

6. Thời gian mở để xin ý kiến của công chúng về các vấn đề không có trong 
chương trình làm việc 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3CuM9l1iTaG7KiBkjLFRtw#/registration
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3CuM9l1iTaG7KiBkjLFRtw#/registration


 

TRANG 2 / 2 Phiên Điều Trần Trong Tương Lai 
Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022 lúc 6 giờ chiều 
Điều Trần Trực Tuyến qua Zoom 
 

 
 

 

Nếu quý vị có thắc mắc về phiên điều trần công khai, vui lòng gọi Ban Gia Cư và Tài Trợ Liên Bang thuộc Marin 
County Community Development Agency theo số (415) 473-6279. Những người sử dụng thiết bị TTY có thể 
liên hệ với chúng tôi theo số (415) 473-3232 (TTY) hoặc qua California Relay Service theo số 711. Tất cả các 
cuộc họp và sự kiện công khai do Quận Marin tài trợ hoặc tiến hành đều được tổ chức tại các địa điểm dễ tiếp 
cận. Quý vị có yêu cầu về biện pháp đáp ứng bằng cách gọi cho Ban Gia Cư và Tài Trợ Liên Bang theo số 
(415) 473-6279, (415) 473-3232 (TTY), hoặc gửi e-mail đến: federalgrants@marincounty.org, ít nhất năm ngày 
làm việc trước sự kiện. Các bản sao tài liệu được cung cấp ở các định dạng thay thế nếu có yêu cầu. Dịch vụ 
thông dịch ngôn ngữ ký hiệu và dịch thuật sang các ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh sẽ được cung cấp 
theo yêu cầu. Nếu quý vị cần phiên dịch viên ngôn ngữ, phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, thiết bị nghe hỗ trợ 
hoặc biện pháp đáp ứng hợp lý khác, vui lòng gọi văn phòng của chúng tôi theo số (415) 473-6279, ít nhất năm 
ngày làm việc trước phiên điều trần công khai mà quý vị muốn tham dự. Để tránh ảnh hưởng đến những người 
mẫn cảm với môi trường, vui lòng không dùng nước hoa hoặc các loại nước tạo mùi thơm khác. Gọi cho Golden 
Gate Transit (415-455-2000, 711 TDD) để biết thông tin về việc đi lại. 

 
 

  
 

   

Kế Hoạch Hợp Nhất, Kế Hoạch Hành Động Hàng Năm, Báo Cáo Đánh Giá và Kết Quả Hàng Năm Hợp Nhất, 
hồ sơ về việc sử dụng khoản tài trợ trước đây của Community Development Block Grant, HOME Investment 
Partnerships Program, và Housing Opportunities for Persons with AIDS Program, Chính Sách về Dân Quyền, 
Kế Hoạch Hỗ Trợ Di Dời và Giải Tỏa Khu Dân Cư, Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử, và các hồ sơ chương 
trình được cung cấp để kiểm tra tại Marin County Community Development Agency, 3501 Civic Center Drive, 
Room 308, San Rafael, California. Có sẵn bản sao tài liệu ở các định dạng dễ tiếp cận theo yêu cầu. 



 
 

Thomas K. Lai 

COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY 

BAN GIA CƯ VÀ TRỢ CẤP LIÊN BANG 
............................................................................................................................. ...................... 

 

 

 
 

NGÀY:  Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022 
 

KÍNH GỬI: Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận 
 

TỪ: Molly Kron, Chuyên Viên Lập Kế Hoạch Cấp Cao 
 Leelee Thomas, Trưởng Phòng Kế Hoạch 
 
TIÊU ĐỀ: Phỏng Vấn Ủy Ban, Phiên Tham Vấn HOME-ARP,  

Kết Quả của Phương Án Tiếp Cận và Thảo Luận Ưu Tiên 
 

ĐỊA ĐIỂM HỌP: Điều Trần Trực Tuyến qua Zoom. Đăng ký ở đây: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3CuM9l
1iTaG7KiBkjLFRtw#/registration  

 

NGÀY HỌP: 6 giờ chiều thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022 
 

YÊU CẦU: 
 

1. Bổ nhiệm bốn thành viên cho Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận đại diện 
cho các tầng lớp được bảo vệ cho một số cộng đồng trong Quận Marin. 
 

2. Thảo luận về các kết quả của phương án tiếp cận và các ưu tiên đối 
với khoản tài trợ HOME-ARP.  
 

3. Phiên Tham Vấn HOME-ARP 
 

THẢO LUẬN: 
 

Phỏng Vấn PSC và Bổ Nhiệm 
 

Kể từ ngày 7 tháng 9 năm 2022, các thành viên cộng đồng đã được mời đăng ký trở 
thành thành viên của Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận (PSC) để giám sát việc 
phân bổ các quỹ liên bang thông qua Community Development Block Grant (CDBG) 
và HOME Investment Partnerships Programs (HOME) và khoản tài trợ của tiểu bang 
thông qua chương trình Permanent Local Housing Allocation (PLHA).  
 

Trong kỳ tuyển dụng này, có bốn (4) vị trí còn trống trong Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên 
Toàn Quận dành cho các thành viên trong cộng đồng đại diện cho các nhóm chủng 
tộc và dân tộc thiểu số và/hoặc những người khuyết tật. Các vị trí còn trống này 
dành cho các thành viên cộng đồng từ các khu vực sau, bao gồm cả các cộng đồng 
chưa hợp nhất liền kề:  

 Larkspur, Corte Madera, Kentfield và Greenbrae 

 Novato  

 San Rafael, bao gồm cả vùng Canal 

 West Marin bao gồm hành lang ven biển từ Muir Beach đến Dillon Beach, 
Point Reyes và các cộng đồng nội địa chẳng hạn như Nicasio và San 
Geronimo Valley 

 

Sau khi được chọn, các thành viên ủy ban sẽ đảm trách công việc đến tháng 9, 2024. 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3CuM9l1iTaG7KiBkjLFRtw#/registration
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3CuM9l1iTaG7KiBkjLFRtw#/registration


 

 

TRANG 2/6 Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận hiện bao gồm một thành viên của Hội Đồng 
Giám Sát, 10 thành viên hội đồng thành phố/thị trấn, và bảy (7) thành viên cộng 
đồng đại diện cho sáu (6) khu vực trải dài khắp Marin và một thành viên tự do đại 
diện cho Quận. Các khu vực bao gồm những nơi sau đây: 

 Toàn quận   

 Belvedere, Marin City, Mill Valley, Sausalito, Tam Valley và Tiburon,  

 Fairfax, Ross và San Anselmo 

 Larkspur, Corte Madera, Kentfield và Greenbrae 

 Novato  

 San Rafael, bao gồm cả vùng Canal 

 West Marin bao gồm hành lang ven biển từ Muir Beach đến Dillon Beach, 
Point Reyes và các cộng đồng nội địa chẳng hạn như Nicasio và San 
Geronimo Valley 
 

Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận đã được mở rộng vào năm 2012 để bao gồm 
các thành viên cộng đồng với mục tiêu mang lại sự đa dạng hơn cho nhóm:  

(1) tư vấn cho Hội Đồng Giám Sát về quy trình phân bổ khoản tài trợ CDBG 
và HOME, và  

(2) cung cấp ý kiến về công tác triển khai Phân Tích Những Trở Ngại đối với 
Chương Trình Fair Housing Choice của Quận.  

 

Việc tuyển chọn các thành viên cộng đồng dành riêng cho các cá nhân là thành viên 
của các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số và/hoặc người khuyết tật, hoặc những 
người đại diện cho những lợi ích này.  
 

Quận nhận đơn đến 4 giờ chiều ngày 7 tháng 10 năm 2022. Các đơn đăng ký sau 
đã được nhận cho bốn vị trí còn trống trong Ủy Ban: 

 

Bản sao của đơn đăng ký và các câu hỏi phỏng vấn được đính kèm vào báo cáo 
nhân viên này.  
 

Tất cả đương đơn sẽ trả lời cùng các câu hỏi phỏng vấn trước khi ủy ban 
tuyển chọn.  
 

Đương đơn Corte Madera, 
Larkspur, 

Kentfield và 
Greenbrae  

Novato San Rafael West Marin 

Valeria da Silva-Sasser X    

Alison Pence X    

David Macpherson X    

Tammera Johnson  X   

Lynette Stewart  X   

Chandra Alexandre  X   

Jaime Yan Faurot  X   

Darlene Goins*   X  

Eva Napoleon Porter   X  

Jimmy Paz   X  

Yodis Vasquez   X  

Mr. Maalis    X 

Maya Friedman    X 

Jennifer Lynn Kerrigan    X 

*Thành viên hiện tại của PSC 
 

   



 

 

TRANG 3/6 Khoản Tài Trợ HOME ARP 
 

Kế Hoạch Cứu Trợ Nước Mỹ, hay ARP, trở thành luật vào ngày 10 tháng 3 năm nay, 
đã phân bổ 5 tỉ đô la cho HOME Investment Partnerships Program để cung cấp nhà 
ở, dịch vụ và nơi tạm trú cho người vô gia cư và các nhóm đối tượng dễ bị tổn 
thương khác. Tài trợ HOME-ARP được phân bổ theo công thức cho các khu vực 
pháp lý đủ điều kiện được phân bổ HOME Investment Partnerships Program trong 
Năm Tài Chính 2021. Quận Marin đã được phân bổ 2.902.549 đô la. Tiền tài trợ 
được cung cấp cho chi dùng đến cuối tháng 9, 2030. 
 

Quốc hội đã chọn cung cấp tiền tài trợ thông qua HOME để đầu tư vốn tập trung 
hơn. Chiến lược này cung cấp nguồn tiền đáng kể để xây dựng nhà cho thuê lâu dài 
và tăng nguồn cung cấp nơi tạm trú không tập trung1. 
 

Vào ngày 13 tháng 9 năm 2021, HUD công bố thông báo chương trình HOME-ARP 
(Thông Báo). Thông Báo này đình chỉ một số yêu cầu từ quy chế HOME, bao gồm 
các yêu cầu đối ứng, dành ra cho các Tổ Chức Phát Triển Gia Cư Cộng Đồng 
(Community Housing Development Organizations, CHDO), giới hạn tài trợ tối đa mỗi 
đơn vị nhà ở và cam kết 24 tháng. Ngoài ra, Thông Báo này tăng ngân sách Hành 
Chính và Hoạch Định từ 10 lên 15 phần trăm.   
 

Khoản Tài Trợ HOME-ARP phải được sử dụng để chủ yếu mang lại lợi ích cho các 
cá nhân và gia đình đáp ứng định nghĩa của một hoặc nhiều “nhóm đối tượng đủ 
điều kiện”: 

1) Vô Gia Cư2 
2) Có Nguy Cơ Vô Gia Cư3  
3) Trốn/Tìm Cách Trốn Khỏi Bạo Lực Gia Đình, Bạo Lực Hẹn Hò, Tấn Công 

Tình Dục, Bị Theo Dõi hoặc Buôn Người4 
4) Các Nhóm Đối Tượng khác trong đó sự hỗ trợ sẽ: 

o Ngăn chặn tình trạng vô gia cư của gia đình5; hoặc 
o Phục vụ những người có Nguy Cơ Bất Ổn Nhà Ở Cao Nhất6 

 

Khoản tài trợ HOME-ARP có thể được sử dụng cho các hoạt động đủ điều kiện sau 
đây: 

 Nhà Cho Thuê Giá Cả Phải Chăng 

 Trợ Cấp Thuê Nhà Cho Người Thuê  

 Dịch Vụ Hỗ Trợ  

 Nơi Tạm Trú Không Tập Trung  
 

Để nhận được tài trợ HOME-ARP, Quận phải tham khảo ý kiến của các nhà cung 
cấp dịch vụ và tạo cơ hội cho công chúng tham gia.  

                                                   
1 Nơi Tạm Trú Không Tập Trung: Các đơn vị nhà ở hoặc phòng của tư nhân là nơi tạm trú 
cho các cá nhân và gia đình và không yêu cầu người ở phải ký hợp đồng thuê hoặc ở. 
2 Theo định nghĩa trong 24 CFR 91.5 Vô gia cư (1), (2) hoặc (3) 
3 Theo định nghĩa trong 24 CFR 91.5 Có nguy cơ vô gia cư 
4 Theo định nghĩa trong 24 CFR 5.2003 
5 Các hộ gia đình (tức là các cá nhân và gia đình) trước đây đã đủ tiêu chuẩn là “vô gia cư” 
theo định nghĩa trong 24 CFR 91.5 và hiện đang có chỗ ở thông qua hỗ trợ tạm thời hoặc 
khẩn cấp 
6 Hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới hoặc bằng 30% thu nhập trung bình của khu vực. 
Cựu Chiến Binh và Gia Đình bao gồm Thành Viên Gia Đình Cựu Chiến Binh đáp ứng các 
tiêu chí cho một trong các nhóm đối tượng đủ điều kiện. 
 



 

 

TRANG 4/6  
Để hỗ trợ việc phát triển kế hoạch phân bổ HOME-ARP, trong tháng 9, nhân viên đã 
gặp gỡ 16 tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan chính phủ đại diện cho Continuum of 
Care; nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư, nạn nhân bạo lực gia đình và cựu 
chiến binh; Public Housing Authority; các cơ quan công giải quyết nhu cầu của các 
nhóm đối tượng đủ điều kiện; và các cơ quan giải quyết vấn đề nhà ở công bằng, 
quyền công dân và nhu cầu của người khuyết tật. Thông qua hoạt động tiếp ngoại 
này, nhân viên đã tìm hiểu về các nhu cầu hiện tại và liên tục, các nhóm đang đối 
mặt với những thách thức đáng kể và các lĩnh vực đầu tư tiềm năng. Dưới đây là 
kết quả của những nỗ lực tiếp ngoại này.    
 

Nhóm đối tượng có nguy cơ vô gia cư và/hoặc đối mặt với các tác động liên 
tục từ COVID-19 ở Quận Marin: 

 Người sống sót sau bạo lực gia đình 

 Gia đình* 

 Hộ gia đình nhập cư, nói một thứ tiếng Tây Ban Nha và không có giấy tờ* 

 Người bị sa sút trí tuệ và chấn thương sọ não 

 Người khuyết tật 

 Người không thuộc hệ thống tư pháp 

 Người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và/hoặc sử dụng chất kích thích 

 Người lớn tuổi* 

 Thanh Niên Độ Tuổi Chuyển Tiếp  
 

(*Các nhóm đối tượng được nhắc đến thường xuyên nhất) 
 

Xu hướng ảnh hưởng đến tình trạng vô gia cư ở Quận Marin: 

 Tình trạng vô gia cư đối với gia đình đã tăng đột biến trên toàn Quận Marin. 
Các gia đình đang phải sống trong những chiếc xe và nơi ở bấp bênh với 
mức giá chưa từng thấy trước đây.  

 Cộng đồng người nhập cư, nói một thứ tiếng Tây Ban Nha và không có giấy 
tờ của quận phần lớn đã bị bỏ lại phía sau và không được tiếp cận với các 
mức cứu trợ COVID ý nghĩa. Nhiều người trong cộng đồng này tổ chức cho 
thuê lại. Một số người thuê nhà cảm thấy bị đe dọa bởi chủ nhà và/hoặc bị 
áp lực buộc phải vay nặng lãi để trả tiền thuê nhà trong thời gian COVID diễn 
ra nghiêm trọng. Cả người cho thuê lại và cho vay đều bị loại khỏi chương 
trình Emergency Rental Assistance Program.  

 Mặc dù các nguồn cứu trợ COVID đã tạo ra nhiều phiếu nhà ở mới, nhưng 
nhiều người có thu nhập thấp có nguy cơ vô gia cư hoặc các hộ gia đình có 
nhà ở bấp bênh không đủ điều kiện nhận phiếu hiện có vì họ không có giấy 
tờ và/hoặc không phải là người vô gia cư lâu dài. 

 Quận và khu vực đang trải qua tình trạng gia tăng tiền thuê nhà nằm ngoài 
khả năng, gây ảnh hưởng đến toàn bộ dân số. 

 Chương trình Naturally Occurring Affordable Housing (NOAH) đã nhanh 
chóng biến mất trong suốt trận đại dịch, khi các bất động sản mang lại thu 
nhập được nắm giữ trong thời gian dài đã được bán và đổi chủ.  

 Ngày càng có nhiều người cao tuổi với nguồn thu nhập và tiền tiết kiệm đang 
dần cạn kiệt, không thể theo kịp giá thuê tăng nhanh.  

 Số giường cấp cứu và phiếu cho người sống sót sau bạo lực gia đình còn 
thiếu. Nhiều người sống sót đã ở trong các hộ gia đình không an toàn trong 
suốt đại dịch. Bạo lực gia đình gia tăng trong thời kỳ đại dịch và vẫn là một 
vấn đề lớn.   



 

 

TRANG 5/6  Hệ thống Nhập Cảnh Phối Hợp được sử dụng để ưu tiên phiếu nhà ở có lỗ 
hổng đáng kể trong việc tiếp cận và phục vụ các gia đình, người khuyết tật, 
Thanh Niên Độ Tuổi Chuyển Tiếp, những người bị sa sút trí tuệ và chấn 
thương sọ não và những người không thuộc hệ thống tư pháp. 

 Một số chủ nhà đang sử dụng các yêu cầu thu nhập bất hợp pháp và phân 
biệt chủng tộc đối với các chủ thuê mới tiềm năng.  

 Marin Housing Authority đang thiếu hụt tài chính với HUD và không thể cấp 
Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở (Housing Choice Voucher, HCV) mới cho đến khi 
HUD cung cấp các nguồn bổ sung.  

 Bộ Cựu Chiến Binh hiện không cấp phiếu Mua Nhà Hỗ Trợ cho Các Cựu 
Chiến Binh (Veterans Affairs Supportive Housing, VASH). Chương trình 
VASH kết hợp trợ cấp thuê nhà Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở (HCV) của HUD cho 
các Cựu Chiến Binh vô gia cư với các dịch vụ hỗ trợ và quản lý hồ sơ.  

 

Yếu tố cần thiết để giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng vô gia cư ở Quận Marin: 

 Bổ sung các đơn vị nhà ở giá cả phải chăng. 

 Quản lý hồ sơ và liên lạc về nhà ở để đảm bảo mọi người đều có nhà ở. 

 Điều hướng nhà ở hỗ trợ những người nắm giữ phiếu chính thức trong việc 
tìm kiếm đơn vị nhà ở. 

 Bổ sung phiếu nhà ở và trợ cấp thuê nhà. 

 Bổ sung các khoản tài trợ Tái Định Cư Nhanh Chóng7 để giúp các hộ gia 
đình tái định cư nhanh chóng trước khi họ trở thành người vô gia cư lâu dài. 

 Nhà ở chuyển tiếp cho gia đình, giường tạm trú và chăm sóc theo thông tin 
về chấn thương. 

 Hỗ trợ Thu Nhập Cơ Bản Chung. 

 Hỗ trợ đặt cọc. 

 Dịch vụ hỗ trợ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiếp cận thực phẩm, 
các khoản thanh toán tiện ích, dịch vụ chăm sóc trẻ em và việc làm. 

 Dịch vụ pháp lý đối với ngăn chặn trục xuất, bạo lực gia đình, nợ lương, v.v. 
 

Cơ hội tài trợ tiềm năng: 

 Mua lại và/hoặc xây dựng nhà cho thuê giá cả phải chăng. 

 Giảm số tiền chi trả trong các hệ thống dự án nhà ở giá rẻ hiện có. 

 Phiếu có thời hạn kết hợp với quản lý hồ sơ. 

 Dịch vụ hỗ trợ giải quyết các khó khăn tài chính nhà ở hỗ trợ. 

 Mua lại và/hoặc xây dựng nơi tạm trú không tập trung. 
 

Cân nhắc và kết quả bổ sung: 

 Phần lớn số tiền cứu trợ COVID nhận được đã được chuyển thành phiếu và 
dịch vụ hỗ trợ.  

 Quản lý trường hợp dựa trên nhà ở cần được tài trợ trong 5 năm và nên 
được kết hợp với phiếu để có hiệu quả. 

 Các chương trình hỗ trợ nhà ở của Quận có nguồn tài trợ có thời hạn ba 
năm. Quận đang tìm kiếm các nguồn tài trợ mới để tránh gặp khó khăn về tài 
chính sau ba năm nữa, khi nguồn tài trợ của chương trình chấm dứt.    

 Chương trình tắm vòi sen của Downtown Streets Team đã bị cắt giảm, việc 
này khiến những người phải trải qua cảnh vô gia cư không được tắm vòi sen.  

                                                   
7 Tái định cư nhanh chóng cung cấp các dịch vụ và trợ cấp thuê nhà ngắn hạn. Mục tiêu là để 
giúp mọi người tìm được nhà ở nhanh chóng, tăng khả năng tự cung tự cấp và có nơi cư trú. 



 

 

TRANG 6/6  Nhà ở không thiên vị, nơi tạm trú và nhà ở chuyển tiếp thường có giới hạn 6 
tháng, tạo ra một vòng tuần hoàn.  

 Nhiều người trải qua cảnh vô gia cư không cảm thấy thoải mái hoặc an toàn 
trong môi trường tạm trú đông đúc. 

 Chủ nhà không lo lắng khi thấy những người thuê nhà chuyển đi và có thể 
tăng giá thuê đáng kể sau khi người thuê nhà chuyển đi. 

 Việc bố trí nhân sự ngày càng khó đối với các nhà cung cấp dịch vụ do chi 
phí sinh hoạt trong khu vực. 

 Các thiết kế nhà ở mới nên xem xét thiết kế nhà ở giữa các thế hệ và thiết 
kế phổ quát.  

 
Nguồn Lực Hiện Có: 

Trong ba năm qua, Quận đã nhận được hơn 50 triệu đô la từ các nguồn lực liên 
quan đến COVID và không liên quan đến COVID để hỗ trợ các dịch vụ và phòng 
ngừa vô gia cư thông qua các khoản tài trợ của tiểu bang, liên bang, địa phương và 
tư nhân. Phần lớn các khoản tài trợ này đã được phân bổ cho các dịch vụ và phiếu 
hỗ trợ. Trong tổng số tiền này, 12 triệu đô la đã được phân bổ để hỗ trợ việc mua lại 
và xây dựng nơi tạm trú mới cho người vô gia cư và hai dự án Home Key, tất cả đều 
chỉ dành cho người lớn vô gia cư.  
 
Khuyến Nghị:  

Phù hợp với những kết quả từ các cuộc phỏng vấn và xét đến các nguồn lực và xu 
hướng hiện có ảnh hưởng đến nhà ở giá cả phải chăng, nhân viên khuyến nghị rằng 
các khoản tài trợ HOME-ARP nên được ưu tiên cho nhà cho thuê mới cho các gia 
đình, đặc biệt là cho những người đang trải qua hoặc có nguy cơ vô gia cư. 
 
CÁC HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT: 

 
1. Chọn bốn thành viên cộng đồng để bổ nhiệm vào Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên 

Toàn Quận. 
2. Tư vấn cho nhân viên với định hướng về các ưu tiên của HOME-ARP và các 

bước tiếp theo.  
 
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: 

 
Tài liệu đính kèm 1: Các Câu Hỏi Phỏng Vấn của Ủy Ban  
Tài liệu đính kèm 2: Đơn Đăng Ký Vào Ủy Ban 
Tài liệu đính kèm 3: Phương Án Tiếp Cận Tuyển Dụng của Ủy Ban 
Tài liệu đính kèm 4: Mẫu Kế Hoạch HOME-ARP  



Câu hỏi phỏng vấn 
 

Quận Marin Phỏng Vấn của Ủy Ban  Trang 1 / 1  

Ban Gia Cư & Tài Trợ Liên Bang 

 
 
 
Câu hỏi phỏng vấn dành cho các ứng viên của Ủy ban thiết lập mức độ ưu tiên 
 
 

(1) Mô tả lợi ích của quý vị khi tham gia Ủy Ban. 
 
 
 
 
(2) Quý vị đại diện cho các tầng lớp được bảo vệ được định nghĩa bởi Bộ Gia Cư và Phát 

Triển Đô Thị Hoa Kỳ bằng cách nào? Các tầng lớp này là chủng tộc, màu da, tôn giáo, 
nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật, và tình trạng gia đình. 

 
 
 
 
(3) Quý vị mang quan điểm riêng gì đến với Ủy Ban? 
 
 
 
 
(4) Những nhu cầu lớn nhất quý vị nhìn thấy trong cộng đồng là gì và những trở ngại lớn 

nhất đối với việc giải quyết các nhu cầu này là gì?  
 
 



 

Quận Marin Phương Án Tiếp Cận của Ủy Ban   

 
 
 
Phương Án Tiếp Cận cho Chương Trình Tuyển Dụng của Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên 
Toàn Quận 
 

Quận Marin đã tiến hành phương án tiếp cận thông qua một số phương tiện truyền thông khác nhau với 
sự hỗ trợ của nhiều đối tác cộng đồng. Các tổ chức đã giúp quận phân phối thông tin trong các bản tin và 
dán các tờ rơi dễ tiếp cận bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại các địa điểm dịch vụ, bảng tin cộng 
đồng, bưu điện, chợ, tiệm giặt là và những địa điểm có nhiều người ghé thăm khác.  
 
Công Cụ Truyền Thông 

 Thông Cáo Báo Chí  

 Email thông báo cho hơn 4.000 người đăng ký 

 Quảng cáo trên mạng xã hội thông qua Facebook, Twitter và Nextdoor 

 Tờ rơi dễ tiếp cận bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha 
  
Đối Tác Chính Phủ 

 Ban Giám Sát  

 Những Người Quản Lý Thị Trấn và Thành Phố 

 Điều Phối Viên Chương Trình và Chính Sách Công Bằng Xã Hội của Quận 
 
Đối Tác và Nhà Lãnh Đạo Trong Toàn Quận  

 Marin County Free Library 

 Marin Environmental Housing Collaborative (MEHC) 

 Marin Aging Action Initiative (AAI) 

 Adopt-A-Family 

 Bridge the Gap  

 Canal Alliance 

 Canal Working Group 

 Voces de Canal 

 Center for Domestic Peace 

 Community Action Marin 

 Community Land Trust Association of West Marin (CLAM) 

 ISOJI 

 Fair Housing Advocates of Northern California 

 Hannah Project 

 Homeward Bound of Marin 

 Jewish Family and Children’s Services 

 Legal Aid of Marin 

 Marin City Community Development Corporation 

 Marin City Community Services District 



 

 

Quận Marin ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ CDBG/HOME NĂM 2020/2021  

 Marin City Health and Wellness Center 

 Marin Center for Independent Living 

 Marin Asian Advocacy Project 

 Marin Organizing Committee  

 Multicultural Center of Marin  

 North Marin Community Services 

 St. Vincent de Paul 

 Ritter Center 

 West Marin Community Services 

 Bolinas Community Land Trust (BCLT) 

 West Marin Collaborative 

 Fairfax-San Anselmo Children’s Center 

 Marin Horizon School 

 North Bay Children’s Center 

 Performing Stars of Marin 

 West Marin Senior Services 

 San Geronimo Valley Affordable Housing Association (SGVAHA) 

 San Geronimo Valley Community Center 

 Marshall East Shore Planning 

 Tomales Town Hall 

 Tomales Bay Youth Center 

 West Marin Fund 

 West Marin Health and Human Services 

 Point Reyes Light 


