
 
 

 

 
Quý vị muốn đóng góp thông tin 
về cách Quận Marin sẽ sử dụng 

nguồn ngân sách Liên Bang 
trong cộng đồng hay không?  

 

Quận Marin kính mời cư dân tại cộng 
đồng Marin nộp đơn đăng ký tham gia 
làm việc trong Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên 
(PSC) trên Toàn Quận.  

 

PSC giám sát việc phân bổ các khoản ngân 
sách liên bang thông qua chương trình Tài 
Trợ Khối Phát Triển Cộng Đồng (CDBG) và 
Chương Trình Đối Tác Đầu Tư HOME 
(HOME) để hỗ trợ nhiều dự án tại cộng đồng 
khác nhau, bao gồm nhà ở giá phải chăng, 
các cơ sở cộng đồng và dịch vụ công cộng, 
như các chương trình học bổng chăm sóc trẻ 
em và dịch vụ dành cho người  
khuyết tật. 

 

Có ba (3) vị trí đang nhận đơn đăng ký trong 
PSC dành cho thành viên cộng đồng đại diện 
cho các lợi ích của những nhóm chủng tộc và 
dân tộc thiểu số và/hoặc người khuyết tật. 
Sau khi được chọn, các thành viên ủy ban sẽ 
đảm trách công việc đến hết Mùa Thu Năm 
2023. 
 

Năm nay, các vị trí đang nhận đơn là dành cho 
thành viên cộng đồng từ những khu vực sau, 
bao gồm cả những khu vực lân cận chưa được 
sáp nhập:   

• Fairfax, Ross, San Anselmo 
• Belvedere, Marin City, Mill Valley, 

Sausalito, Tiburon 
• Trên toàn quận 

 

Hạn chót nộp đơn đăng ký là 4 giờ chiều, Thứ 
Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021. Quý vị có thể 
tìm thấy biểu mẫu đơn đăng ký trên trang web 
Ngân Sách Liên Bang của Quận tại 
www.MarinCounty.org/FederalGrants, hoặc tại 
Văn Phòng Dân Sự Quận Marin (Marin County 
Civic Center): 3501 Civic Center Drive Suite 
308, San Rafael, CA 94903.  
 

Quý vị có thể trực tiếp gửi câu hỏi đến 
FederalGrants@MarinCounty.org hoặc gọi số 
(415) 473-6279. 

 

 

Truy cập www.MarinCounty.org/FederalGrants 
 

Để nhận được hỗ trợ khuyết tật, vui lòng gọi điện thoại đến số (415) 473-6279 (Giọng nói), Dịch 
vụ thông qua người trung gian tại số CA 711, hoặc e-mail FederalGrants@MarinCounty.org ít 
nhất năm (5) ngày trước sự kiện. Quạn hạt sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu ít hơn 
năm ngày làm việc như đã thông báo. Các bản sao tài liệu đều có sẵn ở dạng thức thay thế, 
theo yêu cầu của quý vị.  

 

 

http://www.marincounty.org/FederalGrants
mailto:federalgrants@marincounty.org
http://www.marincounty.org/FederalGrants

	/
	Quý vị muốn đóng góp thông tin về cách Quận Marin sẽ sử dụng nguồn ngân sách Liên Bang trong cộng đồng hay không? 
	Truy cập www.MarinCounty.org/FederalGrants


