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BỘ PHẬN TÀI TRỢ L IÊN BANG VÀ NHÀ Ở 
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                       CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  

 
PHIÊN ĐIỀU TRẦN CỦA ỦY BAN THIẾT LẬP ƯU TIÊN TOÀN QUẬN 

 
Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 lúc 7:00 tối. 

 
Địa điểm họp: 

Trung tâm hành chính Quận Marin 
Ban Văn phòng giám sát (Board of Supervisors Chambers) 

3501 Civic Center Drive, Room 330  
San Rafael, CA 94903 

 
 
1. Bình luận mở. 

 
2. Xem xét các hồ sơ của Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn quận và phỏng vấn 

các thành viên tương lai.  
 
A. Báo cáo của nhân viên. 
B. Phỏng vấn ứng viên. 
C. Bình luận của công khai. 
D. Thảo luận và quyết định của Ủy ban Thiết lập ưu tiên. 

 
3. Cập nhật Kế hoạch Hợp nhất và Phân tích Trở ngại cho Lựa chọn Nhà ở 

Công bằng. 
 

E. Báo cáo của nhân viên. 
F. Bình luận của công khai. 
G. Thảo luận về quy trình và các bước tiếp theo.  

 
4. Thời gian mở để bình luận công khai về các vấn đề không nằm trong 

chương trình nghị sự. 
 
 

Phiên điều trần tương lai ***NGÀY MỚI*** 
Thứ Năm, ngày 5 tháng 12 năm 2019 lúc 7 giờ tối 
Trung tâm hành chính Quận Marin 
Ban Văn phòng giám sát (Board of Supervisors Chambers) 
3501 Civic Center Drive, Room 330  
San Rafael, CA 94903 
 
 



 

 
 
 

 

Nếu quý vị có thắc mắc nào về phiên điều trần công khai này, xin vui lòng gọi cho Molly Kron theo số (415) 473-
6279 tại Cơ quan Phát triển cộng đồng Quận Marin. Những người sử dụng máy điện báo đánh chữ điện thoại cho 
người điếc có thể liên hệ với chúng tôi theo số (415) 473-3232 (TTY) hoặc  Dịch vụ Tiếp âm California (California 
Relay Service - CRS) theo số 711. Tất cả các cuộc họp và sự kiện công cộng được tài trợ hoặc tiến hành bởi 
Quận Marin đều được tổ chức tại các địa điểm có thể tiếp cận được. Yêu cầu chỗ ở có thể được thực hiện bằng 
cách gọi cho Leelee Thomas theo số (415) 473-6697, (415) 473-3232 (TTY) hoặc qua e-mail: 
rbHRan@marincounty.org, ít nhất năm ngày làm việc trước sự kiện. Bản sao các tài liệu đã có sẵn ở các định 
dạng thay thế, theo yêu cầu. Dịc vụ thông ngôn/biên dịch ngôn ngữ ký hiệu sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng 
Anh có sẵn theo yêu cầu. Vui lòng gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số (415) 473-6698, ít nhất năm ngày làm 
việc trước phiên điều trần công khai mà quý vị muốn tham dự, nếu quý vị cần biên dịch ngôn ngữ, thông ngôn 
ngôn ngữ ký hiệu, thiết bị nghe hỗ trợ hoặc bất kì điều chỉnh hợp lý nào khác. Vì nghĩ cho những người nhạy cảm 
với môi trường xung quanh, chúng tôi xin quý vị vui lòng không xịt nước hoa hoặc các loại nước có mùi thơm nồng 
khác. hãy gọi cho Golden Gate Transit (415-455-2000, 711 TDD) để biết thông tin về việc vận chuyển. 

 
 

  
 

   

Kế hoạch Hợp nhất, Kế hoạch Hành động Hàng năm, Báo cáo Đánh giá và Hiệu suất Hàng năm Hợp nhất, các hồ 
sơ liên quan đến việc sử dụng Tài trợ Khối Phát triển Cộng đồng trong quá khứ, Chương trình Đối tác Đầu tư 
HOME và  Quỹ Chương trình Cơ hội Nhà ở cho Người bị mắc bệnh AIDS, Chính sách Quyền Dân sự, Kế hoạch 
hỗ trợ Chống Di dân Định cư và Tái định cư, Chính sách không phân biệt đối xử và các tệp chương trình 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 đã có sẵn ở các định dạng có thể tiếp cận được khi được theo yêu cầu. 


