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Đơn đăng ký Giải pháp W (Measure W Application) – Nhóm 
làm việc về Chi tiêu tiền tài trợ dành cho Nhà ở cộng đồng 

 
Cơ quan phát triển cộng đồng Hạt Marin (CDA) đang mong đợi các đơn đăng ký từ những 
người đang sinh sống và làm việc ở West Marin tham gia vào Nhóm làm việc Giải pháp 
W về Chi tiêu tiền tài trợ dành cho Nhà ở cộng đồng (Nhóm làm việc – Working Group). Mục đích 

của Nhóm làm việc là để xác nhận các nhu cầu nhà ở West Marin, chẳng hạn như hỗ trợ thuê 
mướn, xây dựng mới và nhà ở cho những người bị khuyết tật được nhận tài trợ Giải pháp 
W (Measure W). Ủy ban giám sát và đội ngũ nhân viên của Hạt sẽ xem xét các kiến nghị nhóm 

khi trao tiền tài trợ cho các dự án cụ thể đang sử dụng nguồn tiền Giải pháp W (Measure W). 
 
Bối cảnh: Vào ngày 6 tháng 11 năm 2018, những cử tri của West Marin đã thông qua 
Giải pháp W để thành lập khu vực Thuế lưu trú tạm thời West Marin (West Marin 
Transient Occupancy Tax). Nhận thấy được những tác động của du khách đến khu vực, 
việc tăng thuế lưu trú tạm thời (Transient Occupancy Tax) được giải pháp tán thành sẽ 
giúp gia tăng nguồn tiền cho các dịch vụ khẩn cấp/tăng cường phòng cháy chữa cháy và 
nhà ở cộng đồng dài hạn. CDA sẽ quản lý các khoản tiền nhà ở cộng đồng Giải pháp W. 
Giải pháp cho phép nhóm làm việc đối phó tình thế nhằm giúp thông báo các kiến nghị 
của CDA đến Ủy ban giám sát Hạt Marin. Nhóm làm việc sẽ bao gồm không quá bảy (7) 
thành viên do Giám đốc CDA tuyển chọn. Quá trình đăng ký này nhằm giúp để tuyển 
chọn các thành viên cho nhóm làm việc. 
  
Tiến trình: Vui lòng trả lời các câu hỏi sau và gửi đơn đăng ký này đến Leelee Thomas 
theo địa chỉ lthomas@marincounty.org, hoặc gửi nó đến Cơ quan phát triển cộng đồng 
Hạt Marin, 3501 Civic Center Drive, Suite 308, San Rafael, CA 94903 ATTN: Leelee 
Thomas.  
 
Hạn cuối để hoàn thành và nộp đơn là trước 5:00 giờ chiều ngày 28 tháng 5 năm 2019. 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì, vui lòng liên hệ Leelee Thomas theo địa chỉ 
lthomas@marincounty.org hoặc theo số điện thoại (415) 473-6697. 
 
Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ như sau: 

Tên: _________________________ ______________ 

Địa chỉ: _________________________ ______________ 

Thành phố: _______________________________________________   

Địa chỉ Email: _________________________ ______________  

Điện thoại: _____________________________________________  

Cách tốt nhất để liên hệ:  □ Điện thoại  □ Email  □ Tin nhắn   □ Thư 

Khi nào quý vị có thể tham gia các cuộc họp? Vui lòng chỉ rõ các buổi có thể tham gia. 
□ Các buổi sáng □ Các buổi chiều □ Các buổi tối  
 
Câu hỏi 
1. Thị trường nhà ở của West Marin có một khuynh hướng hạn chế đáng chú ý, bao gồm 
cả việc điều chỉnh của Hội đồng ven biển (Coastal Commission), các ảnh hưởng từ việc 
là khu du lịch được yêu thích, sự cách trở xa xôi và tính tự nhiên nông thôn của cộng 
đồng. Quý vị nhìn thấy các thách thức nào ở Hạt West Marin liên quan đến việc cung cấp 
nhà ở cộng đồng? 
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2. Tại sao quý vị muốn là một thành viên của Nhóm làm việc? Các quan điểm và kinh 
nghiệm nào quý vị sẽ chia sẽ với nhóm? Quý vị mong đợi cống hiến gì khi là một thành 
viên của Nhóm làm việc? 
 
 
 
 
 
 
3. Quý vị đã từng phục vụ hay tham gia vào một nhóm hoặc một tổ chức cộng đồng, phi 
lợi nhuận của Hạt mà liên quan đến các vấn đề nhà ở chưa? Nếu có, nhóm hoặc tổ chức 
nào? Vui lòng nêu rõ. 
 
 
 
 
 
4. Quý vị có đang sinh sống và làm việc tại West Marin không? Vui lòng nêu rõ: 
 
 
 
 
 
5. Vui lòng liệt kê ít nhất một trong những chủ đề sao mà quý vị cảm thấy bản thân mình 
có thể đóng góp: 

□ Kiến thức về thị trường nhà ở với tư cách một người thuê nhà ở West Marin 
□ Quen thuộc với các vấn đề nhà ở có giá hợp lý, phát triển, quản lý hoặc tài chính 
□ Quen thuộc với vấn đề nhà ở với tư cách một nhà tuyển dụng ở West Marin 
□ Công nhân nông trại hoặc Nhà sản xuất nông nghiệp chuyên cung cấp nhà ở  
□ Bất động sản, đặc biệt về tài chính 
□ Chủ nhà ở West Marin 
□ Kiến thức về quy hoạch, xây dựng hoặc chính sách nhà ở có giá hợp lý địa 
phương 
□ Liên quan đến khu vực lân cận/ cộng đồng, vui lòng miêu tả ngắn gọn: 
 
 

 
6. Các năng lực hoặc góp ý khác: 
 
 
 
 
 

 
Thông tin thống kê nhân khẩu học: Vui lòng cung cấp thông tin bổ sung về chủng tộc, 

dân tộc, khuyết tật và tình trạng gia đình bên dưới. 

Chủng tộc Dân tộc 

Người châu Á Mỹ La-tinh Không phải Mỹ La-tinh 

Người Mỹ Da đen/ Châu Phi Mỹ La-tinh Không phải Mỹ La-tinh 

Người Mỹ bản địa  Mỹ La-tinh Không phải Mỹ La-tinh 

Người dân đảo Hawai bản 
địa /Thái Bình Dương 

Mỹ La-tinh Không phải Mỹ La-tinh 

Da trắng Mỹ La-tinh Không phải Mỹ La-tinh 

Thông tin bổ sung 

Bị khuyết tật Có Không 

Gia đình có con dưới 18 tuổi Có Không 

Gia đình có chủ hộ là phụ nữ Có Không 
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