Quận Marin Tìm kiếm Ứng viên Đại diện Nhóm Thiểu số về Chủng tộc và
Người Mất Năng lực cho Thành viên trong Ủy ban Thiết lập Ưu tiên của
Quỹ Phát triển Cộng đồng (Community Development Block Grant (CDBG))
Có ba vị trí bỏ trống trong Ủy ban Thiết lập Ưu tiên dành cho các thành viên
cộng đồng đại diện cho quyền lợi của thiểu số về chủng tộc và/hoặc người mất
năng lực. Năm nay có vị trí bỏ trống cho các thành viên cộng đồng từ Khu Quy
hoạch Lower Ross Valley, Khu Quy hoạch Richardson Bay, và từ bất cứ đâu
trong Quận Marin. Sau khi được bầu, các thành viên cộng đồng sẽ phục vụ một
nhiệm kỳ hai năm kể từ Tháng Chín 2014 đến tháng Chín năm 2016.
Quận Marin kính mời cộng đồng dân cư nộp đơn ứng cử làm thành viên của Ủy
ban Thiết lập Ưu tiên Toàn Quận và các Uỷ ban Địa phương của nó. Các ủy ban
này giám sát việc phân phối quỹ Phát triển Cộng đồng (CDBG) và các quỹ của
Chương trình HOME trong Quận Marin. Các chính quyền địa phương trong
Marin đã mở rộng các ủy ban của CDBG và HOME với mục tiêu gia tăng sự đa
dạng của các ủy ban này, và do đó, việc tuyển dụng này là riêng biệt cho những
người đại diện cho quyền lợi của thiểu số về chủng tộc và/hoặc người mất năng
lực. Mục đích của việc mở rộng các ủy ban là để mang lại sự đa dạng lớn hơn
cho nhóm (1) cố vấn cho Hội đồng Nghị viên về quá trình phân bổ tài trợ CDBG
và HOME, và (2) cung cấp ý kiến về việc triển khai bản Phân tích những Trở
ngại cho Sự Lựa chọn Công bằng trong Gia cư.
Đơn ứng cử thành viên ủy ban phải nộp trước 4:30 giờ chiều ngày 4 tháng
9, 2014.
Đơn xin và toàn bộ chi tiết về cơ hội này có tại www.marincounty.org/cdbg
hoặc nhấn nút quay trở về trang trước.
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