
 
 

 

 
 
 
 
 

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

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014 
7:00 giờ tối  
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3240 Kerner Boulevard, Phòng 110 
San Rafael 

 
 
 
 

NGHỊ TRÌNH 
 

 
1. Lời mở đầu của Chủ tịch Ủy ban. 
 
2. Cập nhật Tổng quát từ Nhân viên. 
 
3. Yêu cầu công chúng góp ý kiến về Kế hoạch Hợp nhất, về những nhu cầu phát triển gia 

cư và cộng đồng cho người thu nhập thấp, và về hiệu quả trong quá khứ của quỹ Trợ 
cấp Phát triển Cộng đồng CDBG, của các chương trình HOME và Cơ hội Gia cư cho 
Người bị AIDS (HOPWA).    
 
(Đây là cơ hội để công chúng góp ý kiến về những nhu cầu của cộng đồng và về những 
vấn đề tổng quát liên quan đến các chương trình CDBG, HOME và HOPWA).   

 
4. Lựa chọn các thành viên của Ủy ban Thiết lập Ưu tiên để đại diện cho lợi ích của nhóm 

chủng tộc thiểu số và người mất năng lực.   
 
 a. Báo cáo của Nhân viên. 
 b. Tuyên bố của các ứng viên. 
 c. Ý kiến công chúng. 
 d. Thảo luận và quyết định của Ủy ban Thiết lập Ưu tiên. 

 
5. Yêu cầu của Buckelew xin Miễn phải trả nợ cho CDBG từ số tiền bán hai căn nhà tập 

thể.  
 
 a. Báo cáo của Nhân viên. 
 b. Ý kiến công chúng. 
 c. Thảo luận và quyết định của Ủy ban Thiết lập Ưu tiên. 
 
6. Thời gian dành cho Ý kiến Công chúng về những Vấn đề không có trong Nghị trình. 
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Nếu quý vị có thắc mắc về buổi điều trần công khai, xin vui lòng gọi cho Roy Bateman 
tại Cơ quan Phát triển Cộng đồng Quận Marin ở số (415) 473-6698. Người sử dụng 
thiết bị TTY có thể gọi chúng tôi tại (415) 473-3232 (TTY) hoặc thông qua Dịch vụ Tiếp 
âm California tại số 711. Để tôn trọng những người bị nhạy cảm về môi trường, xin 
quý vị vui lòng không xức nước hoa hay những mùi khác. Thông dịch ngôn ngữ ký 
hiệu và các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh được cung cấp theo yêu cầu. Xin vui lòng 
gọi cho văn phòng của chúng tôi tại (415) 473-6279 , ít nhất là ba ngày làm việc trước 
buổi điều trần công khai mà bạn muốn tham dự, nếu bạn cần thông dịch, thông dịch 
viên ngôn ngữ ký hiệu, thiết bị trợ thính, hoặc một thu xếp hợp lý nào khác. Xin gọi 
Golden Gate Transit (415-455-2000 , 711 TDD) để có thông tin về vận chuyển. 
 
 
 

  
 

   
Kế hoạch Hợp nhất, Kế hoạch Hành động Hàng năm, Hiệu suất Hàng năm và Báo cáo 
Thẩm định Hợp nhất, hồ sơ về việc sử dụng Trợ cấp CDBG trong quá khứ, Chương trình 
Đối tác Đầu tư HOME, Quỹ của Chương trình Cơ hội Gia cư cho Người bị AIDS, Chính 
sách Dân Quyền, Chống Chuyển dời và Kế hoạch Hỗ trợ Tái định cư, Chính sách Không 
Kỳ thị, và hồ sơ của các chương trình đều có sẵn để kiểm tra tại Cơ quan Phát triển Cộng 
đồng Quận Marin, 3501 Civic Center Drive, Phòng 308, San Rafael, California. Bản sao 
các tài liệu có sẵn trong những hình thức tiếp cận được, theo yêu cầu. 
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