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THÔNG BÁO 2019-20
HẠT MARIN TÌM KIẾM ĐƠN ỨNG TUYỂN
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP KHỐI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOME
ỦY BAN THIẾT LẬP ƯU TIÊN TOÀN HẠT
Hạt Marin mời cư dân cộng đồng gửi đơn ứng tuyển làm thành viên của Ủy Ban Thiết Lập Ưu
Tiên Toàn Hạt. Ủy ban này giám sát việc phân phối các quỹ liên bang thông qua Chương trình
Trợ cấp Khối Phát triển Cộng đồng (CDBG) và Chương trình Đối tác Đầu tư HOME (HOME) tại
Hạt Marin. Ủy ban Thiết lập Ưu tiên Toàn hạt thiết lập các ưu tiên tài trợ và xem xét đơn đăng
ký từ các tổ chức phi lợi nhuận và công cộng địa phương. Quỹ CDBG và HOME được sử dụng
để hỗ trợ một loạt các chương trình dựa vào cộng đồng, bao gồm nhà ở giá rẻ, các tiện ích
cộng đồng và dịch vụ công cộng, chẳng hạn như học bổng chăm sóc trẻ em và dịch vụ cho
những người khuyết tật. Tất cả các dự án phải phục vụ cho những người có thu nhập thấp và
các dự án thúc đẩy mạnh mẽ nhà ở công bằng1 và phục vụ các thành viên của các tầng lớp
được bảo vệ2 được ưu tiên.
Có ba (3) vị trí trống trên Ủy ban Thiết lập Ưu tiên đối với các thành viên cộng đồng đại diện
cho lợi ích của các dân tộc thiểu số và chủng tộc và/hoặc người khuyết tật. Năm nay, các vị trí
còn trống dành cho các thành viên cộng đồng từ các khu vực sau: Corte Madera và Larkspur,
Novato, và San Rafael. Khi được lựa chọn, các thành viên cộng đồng sẽ hoạt động trong nhiệm
kỳ hai năm từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020.
Ủy ban Thiết lập Ưu tiên Toàn hạt được mở rộng vào năm 2012 với mục tiêu mang lại sự đa
dạng hơn cho nhóm (1) tư vấn cho Ban Giám sát về quy trình phân bổ tài trợ CDBG và HOME
và (2) cung cấp thông tin đầu vào về việc thực hiện Phân tích Những thách thức đối với Lựa
chọn Nhà ở Công bằng của Hạt. Do đó, tuyển dụng này dành riêng cho các cá nhân đại diện
cho quyền lợi của các dân tộc thiểu số và chủng tộc và/hoặc người khuyết tật.
Ủy ban Thiết lập Ưu tiên Toàn hạt hiện nay bao gồm một thành viên của Ban kiểm soát, các
thành viên hội đồng thành phố/thị trấn, cũng như bảy (7) thành viên cộng đồng đại diện cho sáu
(6) vùng bao trùm Marin và một thành viên cấp cao đại diện cho Hạt. Các khu vực bao gồm:
• Toàn Hạt (Toàn Hạt Marin)
• Larkspur, Corte Madera và các cộng đồng chưa hợp nhất liền kề, bao gồm Kentfield và
Greenbrae
• Novato và cộng đồng chưa hợp nhất liền kề
• Sausalito, Tiburon, Belvedere, Mill Valley và các cộng đồng chưa được hợp nhất liền kề,
bao gồm Marin City và Tam Valley
• San Rafael bao gồm khu phố Canal và các cộng đồng chưa hợp nhất lân cận
• San Anselmo, Fairfax, Ross, và các cộng đồng chưa hợp nhất lân cận
• West Marin bao gồm toàn bộ các cộng đồng chưa hợp nhất

1 Việc gia tăng nhà ở công bằng là một yêu cầu pháp lý mà các cơ quan liên bang và người được trợ cấp liên bang thực hiện các mục đích của Đạo luật Nhà ở
Công bằng và thực hiện các hành động có ý nghĩa để vượt qua các kiểu phân biệt lịch sử, thúc đẩy lựa chọn nhà ở công bằng và khuyến khích các cộng đồng
toàn diện không có phân biệt đối xử.
2 Theo luật liên bang, các tầng lớp được bảo vệ bao gồm chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật và tình trạng gia đình.
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Ủy ban đưa ra các khuyến nghị về yêu cầu tài trợ cho Ban giám sát Hạt Marin cùng với Hội
đồng thành phố Novato, người đưa ra các khuyến nghị cho các dự án cụ thể của Novato và Hội
đồng thành phố San Rafael, người đã đảm nhận chức năng này cho các dự án cụ thể của San
Rafael. Ủy ban thường họp bốn lần mỗi năm vào các buổi tối trong khoảng 2 giờ mỗi cuộc họp.
Thời gian chuẩn bị cho các cuộc họp được ước tính vào khoảng 2-4 giờ cho mỗi cuộc họp. Lịch
họp thường bao gồm một hội thảo ưu tiên tài trợ vào tháng 8/tháng 9, tiếp theo là một cuộc họp
để áp dụng các ưu tiên tài trợ vào tháng 9/tháng 10. Ủy ban triệu tập một lần nữa vào tháng 2
cho một hội thảo đánh giá việc áp dụng, tiếp theo là một buổi điều trần công khai để áp dụng
các khuyến nghị tài trợ trong tháng 4.
Nếu quý vị quan tâm đến việc tham gia với tư cách thành viên ủy ban, vui lòng điền và
gửi mẫu đơn đăng ký muộn nhất vào 4:30 chiều ngày 15 tháng 8 năm 2018.
Có thể lấy mẫu đơn đăng ký tại Cơ quan Phát triển Cộng đồng Hạt Marin - trang web Trợ cấp
Liên bang tại www.marincounty.org/federalgrants hoặc tại Cơ quan Phát triển Cộng đồng Hạt
Marin, Bộ phận Nhà ở và Trợ cấp Liên bang, Trung tâm Hành chính Hạt Marin, Phòng 308, San
Rafael , CA 94903.
Các mẫu đơn đã điền đầy đủ có thể được nộp điện tử bằng cách gửi mẫu đơn đến văn phòng
Trợ cấp Liên bang tại federalgrants@marincounty.org hoặc bằng cách nộp/gửi mẫu đơn đến
Cơ quan Phát triển Cộng đồng Hạt Marin theo địa chỉ trên. Thông tin thêm về CDBG và HOME
có sẵn tại www.marincounty.org/federalgrants hoặc bằng cách gọi tới số (415) 473-6279.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình nộp đơn hoặc cần mẫu đơn dưới dạng dễ tiếp cận,
vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ federalgrants@marincounty.org (415) 473-6279.
Chúng tôi cũng có thể được liên lạc qua Dịch Vụ Tiếp Âm California tại số 711.

