THÔNG BÁO 2014-15
QUÂN MARIN KÍNH MỜI THAM GIA VÀO ỦY BAN THIẾT LẬP ƯU TIÊN VÀ CÁC ỦY BAN
ĐỊA PHƯƠNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOME
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.
Ủy ban Thiết lập Ưu tiên Toàn Quận và sáu Ủy ban Địa phương duyệt xét các đơn xin trợ cấp
CDBG và HOME của các cơ quan phi lợi nhuận và cơ quan công cộng. Quỹ CDBG và HOME
được sử dụng để hỗ trợ một loạt các chương trình dựa vào cộng đồng, bao gồm cả nhà ở giá
rẻ, cơ sở cộng đồng, và các dịch vụ công cộng. Tất cả các dự án phải phục vụ người có thu
nhập thấp.
Sáu Ủy ban Địa phương liệt kê dưới đây duyệt xét và đưa ra khuyến nghị liên quan đến yêu
cầu tài trợ từ các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan công cộng trong phạm vi ranh giới Khu
Quy hoạch tương ứng. Các Uỷ ban Địa phương hiện nay bao gồm các viên chức được bầu
(thành viên hội đồng thành phố/thị xã và là thành viên của Hội đồng Nghị viên), đóng vai đại
diện cho Khu Quy hoạch, cũng như là thành viên cộng đồng cho mỗi Ủy ban Địa phương. Xin
lưu ý rằng Hội Đồng Thành Phố San Rafael đã đảm nhận các chức năng của Ủy ban Địa
phương San Rafael, ngoại trừ việc phân bổ kinh phí cho các dịch vụ công. Hội đồng thành phố
Novato hiện hoạt động như là Ủy ban Địa phương Novato.
Những Ủy ban Địa phương có những vị trí bỏ trống vào tháng 9, 2014 là:
• Richardson Bay (Sausalito, Tiburon, Belvedere, Mill Valley, và những cộng đồng chưa
hợp nhất liền kề bao gồm Marin City và Tam Valley)
• Lower Ross Valley (Larkspur, Corte Madera, và những cộng đồng chưa hợp nhất liền kề
bao gồm Kentfield và Greenbrae)
• Toàn Quận – (bất cứ phần nào của Quận Marin)
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Những Ủy ban Địa phương còn lại là:
• Upper Ross Valley (San Anselmo, Fairfax, Ross và những cộng đồng chưa hợp nhất
liền kề)
• San Rafael (San Rafael, bao gồm khu xóm Canal, và những cộng đồng chưa hợp nhất
liền kề)
• Novato (Novato và những cộng đồng chưa hợp nhất liền kề)
• West Marin (gồm toàn bộ những cộng đồng chưa hợp nhất)
Ủy ban Thiết lập Ưu tiên Toàn Quận hiện tại bao gồm các viên chức được bầu từ các Khu Quy
hoạch, một thành viên từ Hội đồng Nghị viên, và bảy thành viên cộng đồng. Ủy ban Thiết lập
Ưu tiên Toàn Quận duyệt xét tất cả các đề xuất tài trợ từ sáu Ủy ban Địa phương, và sau đó đề
nghị chung cuộc những yêu cầu tài trợ với Hội đồng Nghị viên Quận Marin.
Nếu bạn quan tâm đến tham gia như một thành viên ủy ban, bạn phải hoàn thành và nộp
đơn trước 04:30 giờ chiều ngày 04 tháng 9, năm 2014. Mẫu đơn có thể lấy tại trang mạng
của Cơ quan Phát triển Cộng đồng Quận Marin (Marin County Community Development
Agency – Federal Grants) tại www.marincounty.org/cdbg, hoặc tại Cơ quan Phát triển Cộng
đồng Quận Marin, Phòng tài trợ liên bang, Marin County Civic Center, Phòng 308, San Rafael
94903. Đơn điền xong có thể gửi điện tử về địa chỉ asbrown@marincounty.org, nộp tay
hoặc gửi bưu điện về Cơ quan Phát triển Cộng đồng Quận Marin tại địa chỉ trên. Thông tin
thêm về CDBG và HOME có sẵn tại www.marincounty.org/cdbg hoặc gọi số (415) 473-6279.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về thủ tục nộp đơn hoặc cần mẫu đơn dưới dạng thức tiếp cận
được, xin vui lòng gọi (415) 473-6279. Bạn cũng có thể gọi chúng tôi qua Dịch vụ Tiếp âm
(California Relay Service) ở số 711.
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