
C Ơ  Q U A N  P H Á T  T R I Ể N  C Ộ N G  Đ Ồ N G

BỘ PHẬN TÀI TRỢ L IÊN BANG VÀ NHÀ Ở  
...................................................................................................................................................  

NGÀY:  Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 

KÍNH GỬI: Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn quận 

NGƯỜI GỬI: Molly Kron, Người lập kế hoạch 
Jillian Zeiger, Người lập kế hoạch 
Leelee Thomas, Nhà quản lý kế hoạch 

CHỦ ĐỀ: Hội thảo bổ nhiệm các ủy viên Ủy ban Thiết lập ưu 
tiên mới và cập nhật về Kế hoạch hợp nhất 2020-
24 và quy trình tham gia của cộng đồng 

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  

KHUYẾN CÁO: 

1. Chỉ định ba ủy viên Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn quận đại diện cho các
vấn đề cần được bảo vệ cho: Fairfax, Ross, San Anselmo và các cộng
đồng chưa hợp nhất liền kề; Belvedere, Mill Valley, Sausalito, Tiburon và
các cộng đồng chưa hợp nhất liền kề, bao gồm Marin City và Tam Valley;
và toàn quận, với các ủy viên lớn.

2. Cung cấp bản cập nhật về Kế hoạch Hợp nhất 2020-24 và quy trình tham
gia của cộng đồng hiện đang được tiến hành.

THẢO LUẬN: 

Bổ nhiệm ủy viên Ủy ban Thiết lập ưu tiên mới 

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 2019, cư dân cộng đồng đã được mời đăng ký 
làm ủy viên của Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn quận để giám sát việc phân phối 
Quỹ Khối phát triển cộng đồng (CDBG) và Quỹ Chương trình đối tác đầu tư 
HOME (HOME) tại Hạt Marin.  

Năm nay, có ba (3) vị trí đang mở trong Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn quận cho 
các ủy viên cộng đồng đại diện cho lợi ích của các dân tộc thiểu số và chủng 
tộc và/hoặc người khuyết tật. Các vị trí đang mở dành cho các ủy viên cộng 
đồng từ các khu vực sau:  

• Fairfax, Ross, San Anselmo, và các cộng đồng chưa hợp nhất liền kề

• Belvedere, Mill Valley, Sausalito, Tiburon và các cộng đồng chưa hợp
nhất liền kề, bao gồm Marin City and Tam Valley

• Toàn quận, với ủy viên lớn
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TRANG 2 / 4 Sau khi lựa chọn, các ủy viên cộng đồng sẽ có nhiệm kỳ hai năm từ tháng 10 
năm 2019 đến tháng 9 năm 2021. 

Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn quận hiện bao gồm một ủy viên của Ban kiểm 
soát, ủy viên hội đồng thành phố/thị trấn, cũng như bảy (7) ủy viên cộng đồng 
đại diện cho sáu (6) khu vực bao gồm Marin và một ủy viên lớn đại diện cho 
Quận. Các khu vực bao gồm như sau: 

• Toàn quận (Tất cả Quận Marin)

• Belvedere, Mill Valley, Sausalito, Tiburon, và các cộng đồng chưa hợp
nhất liền kề, bao gồm Marin City và Tam Valley

• Corte Madera, Larkspur, và các cộng đồng chưa hợp nhất liền kề, bao
gồm Greenbrae và Kentfield

• Fairfax, Ross, San Anselmo, và các cộng đồng chưa hợp nhất liền kề

• Novato và các cộng đồng chưa hợp nhất liền kề, bao gồm

• San Rafael bao gồm khu phố Canal và các cộng đồng chưa hợp nhất liền
kề

• West Marin bao gồm các cộng đồng chưa hợp nhất

Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn quận đã được mở rộng vào năm 2012 để bao 
gồm ủy viện viên của cộng đồng với mục tiêu mang lại sự đa dạng hơn cho 
nhóm:  

(1) tư vấn cho Ban kiểm soát về quy trình phân bổ tài trợ của CDBG và
HOME và

(2) cung cấp thông tin về việc triển khai Phân tích các Trở ngại của Quận đối
với Lựa chọn Nhà ở Công bằng.

Do đó, việc tuyển dụng các ủy viên cộng đồng dành riêng cho các cá nhân là 
thành viên của một nhóm dân tộc thiểu số và chủng tộc và/hoặc người khuyết 
tật, hoặc đại diện cho những lợi ích này. 

Các đơn đã được chấp nhận cho đến 4 giờ chiều ngày 26 tháng 9 năm 2019. 
Tuy nhiên, vì không có đơn nào nhận được trong khoảng thời gian này từ 
Fairfax, Ross, San Anselmo và các cộng đồng chưa hợp nhất liền kề, các đơn 
cho vị trí này này do đó đã được gia hạn đến ngày 11 tháng 10 năm 2019 lúc 4 
giờ chiều. Đến nay, các ứng dụng sau đã nhận được cho ba vị trí đang mở trên 
Ủy ban như sau: 

Ứng viên Fairfax, Ross, 
San Anselmo, &  
cộng đồng chưa 

hợp nhất 

Belvedere, Mill Valley, 
Sausalito, Tiburon &  
cộng đồng chưa hợp 

nhất 

Ghế toàn 
quận 

Philip Feffer X 

Reid Thaler X 

Sylvia Kaye Bynum X 

Cathy Cortez 
(incumbent) 

X X 

Ashley Ann Allen X 

Edward Denebeim X 

Elisabeth Siegel X 
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TRANG 3 / 4 Bản sao của các đơn và câu hỏi phỏng vấn được đính kèm với báo cáo nhân 
viên này.  
 
Nhân viên khuyên quý vị nên xem xét các đơn, tiến hành phỏng vấn và chọn ba 
thành viên Ủy ban để đại diện cho các thành viên của các tầng lớp cần được 
bảo vệ theo luật nhà ở công bằng.  
 
Cập nhật về Kế hoạch hợp nhất 
 
Cứ sau 5 năm, Quận Marin lại đệ trình Kế hoạch Tài trợ Liên bang 5 năm, còn 
được gọi là Kế hoạch Hợp nhất (Kế hoạch Con (trong Consolidated), cho Bộ 
Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ (HUD). Kế hoạch Con sẽ cung cấp một khuôn 
khổ để xác định các ưu tiên và chương trình để giải quyết nhà ở giá rẻ, nhu cầu 
phát triển cộng đồng và các dịch vụ công cộng cho các gia đình có thu nhập 
thấp đến trung bình, người khuyết tật, người cao niên và thanh thiếu niên. Tài 
trợ được cung cấp thông qua các chương trình tài trợ khối bao gồm Chương 
trình tài trợ khối phát triển cộng đồng (CDBG) và Chương trình hợp tác đầu tư 
HOME (HOME). 
 
Năm nay, dòng thời gian quy trình Kế hoạch Con có chồng chéo với hai (2) quy 
trình lập kế hoạch khác đang được thực hiện bởi các bộ phận của Quận. Điều 
này đem đến một cơ hội độc nhất vô nhị để hợp tác về sự tham gia của cộng 
đồng để tiếp cận đối tượng rộng hơn và giải quyết các mối quan tâm và vấn đề 
của cộng đồng một cách toàn diện. Cơ quan Phát triển Cộng đồng (CDA) và Bộ 
Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Marin (HHS) đã hợp tác để thông báo các kế hoạch 
sau:  

• Kế hoạch hợp nhất 5 năm của Bộ phận tài trợ Nhà ở và Liên bang 

• Kế hoạch 3 năm của Đạo luật Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần 

• Kế hoạch hợp nhất 5 năm của Các dịch vụ sử dụng chất cấm 
 
Quá trình tiếp cận cộng đồng tập thể để thu hút công dân đã bao gồm các cuộc 
họp cộng đồng; một cuộc khảo sát cộng đồng bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban 
Nha và tiếng Việt có sẵn ở cả định dạng trực tuyến và bản cứng; một cuộc khảo 
sát nhà cung cấp dịch vụ; và thuyết trình tại các sự kiện cộng đồng và phi lợi 
nhuận. 
 
Kể từ khi bắt đầu vào tháng 6, liên minh này đã tổ chức sáu (6) cuộc họp cộng 
đồng trên toàn hạt, bao gồm một cuộc họp được tiến hành hoàn toàn bằng tiếng 
Tây Ban Nha; thu thập gần 200 khảo sát cộng đồng và 23 khảo sát nhà cung 
cấp dịch vụ; và nhân viên đã tham gia vào gần 20 sự kiện cộng đồng và phi lợi 
nhuận để tạo điều kiện cho các nhóm tập trung và phân phối khảo sát. 
 
Trong hai tháng tới, nhân viên sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với các bộ 
phận khác của Quận và các khu vực pháp lý lân cận. Ngoài ra, nhân viên sẽ 
phân tích dữ liệu được thu thập thông qua cuộc họp cộng đồng, khảo sát và các 
nhóm tập trung. 
 
Các khuyến nghị cho Kế hoạch Con 2020-24 sẽ được thông báo bằng kết quả 
của quá trình tham gia cộng đồng được nêu chi tiết ở trên, cập nhật và nhân 
khẩu học của quận, Thỏa thuận tuân thủ tự nguyện được thiết lập giữa Quận và 
HUD vào tháng 5 năm 2019 và Phân tích các Trở ngại cho Nhà ở Công bằng, 
hiện đang được hoàn thành. 
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TRANG 4 / 4  
Dự thảo Kế hoạch Con dự kiến sẽ có sẵn để xem xét bởi Ủy ban Thiết lập ưu 
tiên toàn quận vào tháng 2 năm 2020. Kế hoạch Con 2020-24 sẽ có hiệu lực 
vào ngày 1 tháng 7 năm 2020.  

 
 
 
Cập nhật về Phân tích Trở ngại cho Lựa chọn Nhà ở Công bằng 
 
Phân tích các Trở ngại đối với Lựa chọn Nhà ở Công bằng (AI), một trong 
những tài liệu thông báo Kế hoạch Con 2020-24, được thiết kế để xác định các 
rào cản đối với lựa chọn nhà ở công bằng và đưa ra các khuyến nghị để vượt 
qua các rào cản đó. AI đạt được điều này bằng cách: 

• Đánh giá các điều kiện, cả công lập và tư nhân, ảnh hưởng đến sự lựa 
chọn nhà ở công bằng cho tất cả các tầng lớp cần được bảo vệ 

• Xem xét các luật pháp, quy định và chính sách, thủ tục và thông lệ hành 
chính 

• Đánh giá xem các luật đó, v.v… ảnh hưởng đến vị trí, tính sẵn có và khả 
năng tiếp cận của nhà ở ra sao 

• Đánh giá sự sẵn có của nhà ở giá rẻ, dễ tiếp cận 
 

Bản AI hoàn thành cuối cùng đã được Hội đồng Giám sát phê duyệt vào ngày 
28 tháng 10 năm 2011. 
 
Bắt đầu vào năm 2016, nhân viên của Quận đã bắt đầu thực hiện Đánh giá Nhà 
ở công bằng (AFH), dự định là thay thế AI. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu công 
việc này, HUD đã đình chỉ quy trình AFH cho đến không sớm hơn ngày 31 
tháng 10 năm 2020. Trong thời gian tạm thời, chính quyền địa phương và 
những người tham gia trợ cấp liên bang khác được yêu cầu chuẩn bị và nộp AI 
vào tháng 1 năm 2020. 
 
Do sự thay đổi này và theo hướng dẫn của HUD, nhân viên đang sử dụng dữ 
liệu tham gia cộng đồng và nghiên cứu được biên soạn cho AFH và đã dành 
nhiều tháng qua để xác định thông tin bổ sung để viết AI và đảm bảo đáp ứng 
các quy tắc của liên bang. 
 
Báo cáo đầy đủ xác định các rào cản đối với lựa chọn nhà ở công bằng và đưa 
ra các khuyến nghị để vượt qua các rào cản đó sẽ được cung cấp cho Ủy ban 
Thiết lập ưu tiên toàn quận vào tháng 12, trước khi đến Ủy ban Giám sát phê 
duyệt. 
 
CẦN THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC SAU: 

 
1. Chọn ủy viên cộng đồng để bổ nhiệm vào Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn 

quận. 
 
ĐÍNH KÈM: 
 
Đính kèm số 1: Các đơn nộp vào Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn quận 
Đính kèm số 2: Câu hỏi phỏng vấn của Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn quận 
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  APPLICATION FOR THE COUNTYWIDE PRIORITY SETTING COMMITTEE 

1 of 2 

Name   Email 

Primary Address 
Street 

 Telephone: 
City Zip 

Protected Class(es)1 Member or Representative of    

Present Occupation   Are You Over 18 Years of Age?  

Employer's Name   Location: _____  ______________________ 
City 

If you represent an organization, please list it 

County Region to Represent [check one]:         Fairfax, Ross, San Anselmo 

Belvedere, Marin City, Mill Valley, Sausalito, Tiburon 

Countywide 

Reasons for Applying: 

Under fair housing laws, it is illegal to discriminate in the sale, rental, and financing in housing-related transactions based 
on race, color, religion, national origin, sex, disability, and familial status (including households with children under the 
age of 18, pregnant women, and people securing custody of children under the age of 18). What services, if any, do you 
see are needed in Marin County for members of the protected classes to access information, opportunity, and options to 
live where they choose without discrimination? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Under federal laws protected classes include race, color, religion, national origin, sex, disability, and familial status.

Philip Feffer

Fairfax 94930

African-American and Jewish

Attorney Yes

McDermott Will & Emery LLP San Francisco

Growing up in New York City in a bi-racial (black) Jewish household, community representation has 
always been important to me.  Having visited Fairfax and Marin county regularly for the past 11 
years (my wife was born and raised in Fairfax) and after having moved here almost a year ago with 
my now-15-month-old daughter, I would like to do what I can to make sure Marin is a representative 
and supportive community for her and for all others like her to grow up in. Supporting our under-
served and low-income populations is an important way to make sure people coming from diverse 
backgrounds receive the aid needed to overcome a long history of oppression and live better and 
happier lives.

Free and subsidized child-care is critical as is housing. Marin County should be increasing  the number of housing units, 
in addition to supporting rent control programs and programs to help low-income individuals and families purchase their 
own homes.  Public transportation is also very important, commuting costs are burdensome and Marin County needs to 
have expansive public transportation options within the county and to other nearby parts of the bay area where many 
Marin County residents may work (i.e. Novato, San Francisco and the east bay).  

Access to information will also be key as we need to make sure everyone we are trying to help with these programs 
would know about them and know how best to take advantage of these support systems.  This means making free or 
low cost information providers available (we can't rely solely on the internet, phone services and in person services will 
be needed), and making sure such services are available at a variety of times of day so people working outside 
standard business hours or working long hours or multiple jobs can access key information as well.

✔
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Other Relevant Experience:

Attorney - Admitted to practice in New York and California.

I practice transactional/corporate law at a major international law firm and am accustomed to
reading and analyzing complex documents which will be very helpful in reviewing grant applications
and proposals.

Additional pages and information may be attached. Please indicate number of pages:

Signature Date

Please return applications by Tuesdav. September 24th. 2019 at 40m to:

Housing and Federal Grants Division
Marin County Community Development Agency
3501 Civic Center Drive, Room 308
San Rafael, CA 94903-4157

OR
Fax: (415) 473-7880

OR
Email: federalorants @ marincountv.oro

Please note that an applicant who is an employee or an off icer of an organization that receives GDBG or HOME
funding !!gy not be eligible to serve as a committee member due to a potential conflict of interest. For more
information about the full scope of the conflict ol interest regulations, see http://www.spo.oov/fdsvs/pkq/CFR-
201 2-title24-vol3/xml/CFR-201 2-title24-vol3-sec570-61 1.xml .

NOTE: This application will remain valid for a period of one year. lf you would like information on conflict of interest or
other eligibility requirements for positions, or want to check on the status of your application, please contact the Federal
Grants office at federalgrants@marincountv.orq or 415-473-6279. Committee members may be required to file a
financial disclosure form (listing sources of income, interests in real property, investments, and business positions)
with the County which will be a public document.

List any organizations of which you are an officer or an employee that are funded by, or may request funding from, the
Communitv Development Block Grant or HOME proorams:

N/A

t4J

2of 2
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I have been a tester for Marin County's Fair Housing Program. Posing as a prospective tenant, I would assume an identity and
an employment history and apply for rental housing units. Whether I was offered a rental unit compared to other testers helped
determine whether an owner or property manager was discriminating based on race, color, religion, national origin, sex, or familial
status. It became evident to me that discrimination could be either intentional or not, or blatant or subtle.

Education of property owners and managers is critical to identifying approaches and behaviors that are discriminatory, and legal
actions if discrimination continues. Outreach to tenants is also needed to educate tenants that housing discrimination is illegal
and there are community resources, like fair housing programs that will advocate for their rights.

Community engagement has almost always been the basis for my career choices and volunteer efforts. Starting when I was 12, I volunteered for national and
state-wide candidates to impact public policy.

In high school, I chose to enroll in a community service program where I volunteered each school at either a skilled nursing facility or a school for severely
emotionally disabled children. Later, I worked at a camp for the blind in Napa where I taught photography and served as a camp counselor. In college, I
organized political actions groups that created educational events concerning nuclear power and other environmental issues.

Currently, I’m a photography educator teaching at a variety of venues including colleges and universities, photography stores, and other community educational
organizations. I’e learned that creativity and self expression are as essential and important to personal fulfillment as volunteerism with community organizations.
As rewarding as teaching is, I still miss the sense of community engagement that comes from working with non profit organizations striving to improve the lives
of those less fortunate than others.

As a member of a religious minority, I’m particularly sensitive and aware of the current political climate that has legitimized religious and minority discrimination
and scapegoating. I feel that we must all actively work to protect and support those that targeted and not tolerate hate. Serving on the PSC Committee would
fulfill my desire to more actively give back to my community.

Reid J.Thaler

San Anselmo 94960

Religion

Photography Educator Yes

College of Marin Kentfield

✘
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I am not an officer of an employee of and organization receiving or may request CDBG or HOME program funding.

0

For 26 years, between 1986 and 2012, I served on the staff of Marin County’s Federal Grants Division. I was involved in all aspects
of administering the CDBG, HOME, and Emergency Shelters Grants programs. I reviewed, assessed, and analyzed affordable
housing, capital improvement, and human service applications and determined eligibility with national objectives and local goals. I
maintained long-term relationships with members of non profit organizations, local elected officials, and staff of the U.S. Department
of Housing and Community Development (HUD). I co-authored written staff reports and presented them at public hearings. As a
project administrator, I was responsible for complying with a myriad of federal environmental, labor, and grant program regulations. I
co-authored documents required for federal funding to address affordable housing needs in Marin County including the Consolidated
Plan, Comprehensive Housing Assistance Strategy (CHAS), Comprehensive Homeless Assistance Plan (CHAP), the Housing
Assistance Plan (HAP), and annual plans.

10/11/19

 
8



 
9



 
10



APPLICATION FOR THE COUNTYWIDE PRIORITY SETTING COMMITTEE  

1 of 2 

Name   Email  

Primary Address  
Street

  Telephone:
 City Zip 

Protected Class(es)1 Member or Representative of    

Present Occupation  Are You Over 18 Years of Age?  

Employer's Name   Location: _____  ______________________ 
City 

If you represent an organization, please list it  
County Region to Represent [check one]:            Fairfax, Ross, San Anselmo 

Belvedere, Marin City, Mill Valley, Sausalito, Tiburon 

Countywide 
Reasons for Applying: 

 
 
 

Under fair housing laws, it is illegal to discriminate in the sale, rental, and financing in housing-related transactions based 
on race, color, religion, national origin, sex, disability, and familial status (including households with children under the 
age of 18, pregnant women, and people securing custody of children under the age of 18). What services, if any, do you 
see are needed in Marin County for members of the protected classes to access information, opportunity, and options to 
live where they choose without discrimination? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Under federal laws protected classes include race, color, religion, national origin, sex, disability, and familial status.

Cathy Cortez

Tiburon 94920

Ethinic Minority/Disability

Yes

I do not represent an organization.

I am a sitting member of the CDBG Priority Setting Committee. It has been rewarding and a privilege to serve and I
would like to continue.

One of the greatest impediments for members of the protected classes to live where they choose is housing
affordability. Marin, along with San Francisco and San Mateo Counties, has the highest housing costs in the country
along with some of the highest incomes. Affordable Housing based on the AMI is often out of reach for lower income
workers and seniors or those living with disabilities. Layering Project Based Vouchers with LIHTC developments and
others, or with existing market rate housing is one way that would provide an equal opportunity for people of all income
levels in Marin to have opportunity and options to live where they choose.

Fair Housing of Northern California provides services to those who have experienced housing discrimination as well as
education of the Fair Housing Laws. Services that expand the public's awareness of Fair Housing of Northern California
and the services they provide would be of benefit.

✔

✔
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2 of 2 

Other Relevant Experience:  

 
 
 
 
 
 
 

Additional pages and information may be attached. Please indicate number of pages: 

List any organizations of which you are an officer or an employee that are funded by, or may request funding from, the 
Community Development Block Grant or HOME programs:  

 
 
 

Signature         Date  

Please return completed applications by Tuesday, September 24th, 2019 at 4pm to: 

Housing and Federal Grants Division 
Marin County Community Development Agency 
3501 Civic Center Drive, Room 308 
San Rafael, CA 94903-4157 
     OR 
Fax: (415) 473-7880 
     OR 
Email:  federalgrants@marincounty.org 

Please note that an applicant who is an employee or an officer of an organization that receives CDBG or HOME 
funding may not be eligible to serve as a committee member due to a potential conflict of interest. For more 
information about the full scope of the conflict of interest regulations, see http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-
2012-title24-vol3/xml/CFR-2012-title24-vol3-sec570-611.xml .  

NOTE: This application will remain valid for a period of one year. If you would like information on conflict of interest or 
other eligibility requirements for positions, or want to check on the status of your application, please contact the Federal 
Grants office at federalgrants@marincounty.org or 415-473-6279. Committee members may be required to file a 
financial disclosure form (listing sources of income, interests in real property, investments, and business positions) 
with the County which will be a public document.  

Former Housing Commissioner.

Member of the National Low Income Housing Coalition/prior attendance at NLIHC policy conferences in Washington
D.C.

Affordable housing advocate.

I am not an officer or employee of any organization funded by or requesting funding from the Community Development
Block Grant or HOME programs.

09/20/2019Cathy Cortez
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1 of 2 

Name   Email  
 

Primary Address  
 Street 

  Telephone:   
 City Zip 

 

Protected Class(es)1 Member or Representative of     
 

Present Occupation   Are You Over 18 Years of Age?   
 

Employer's Name   Location: _____  ______________________ 
            City 

If you represent an organization, please list it       

County Region to Represent [check one]:            Fairfax, Ross, San Anselmo 

   Belvedere, Marin City, Mill Valley, Sausalito, Tiburon 

 Countywide 
Reasons for Applying:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under fair housing laws, it is illegal to discriminate in the sale, rental, and financing in housing-related transactions based 
on race, color, religion, national origin, sex, disability, and familial status (including households with children under the 
age of 18, pregnant women, and people securing custody of children under the age of 18). What services, if any, do you 
see are needed in Marin County for members of the protected classes to access information, opportunity, and options to 
live where they choose without discrimination? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  

Edward C Denebeim

Mill Valley 94941

self employed yes

self employed CA unincorpated Marin

Have been a member of political club representing seniors and people with disabilities, volunteer
with adult autism support group, former caregiver, advocate and so on.

Focus group testing for public and specific communities on: length of time to access, effectiveness of
internet and other media, and usefulness of resources, supports and remedies. Additional funding for
community outreach including speaking to community groups directly. Organize community
information events in each district across the county. Collaboratives with other social service
organizations in county and across region to compare what works, what doesn't and why to
implement improvements. Particular focus to transitional age youth, foster youth. Investigate and
program for persons released from jail or prison. Build community partnerships and increase
outreach to landlords to improve rental environment. Participate in community specific events like the
special needs resource fair that the school district puts on, that impact a vulnerable population
directly.

✔
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2 of 2 

Other Relevant Experience:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Additional pages and information may be attached. Please indicate number of pages:   
 
List any organizations of which you are an officer or an employee that are funded by, or may request funding from, the 
Community Development Block Grant or HOME programs:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signature         Date      
 
Please return completed applications by Tuesday, September 24th, 2019 at 4pm to: 
  
 Housing and Federal Grants Division 
 Marin County Community Development Agency 
 3501 Civic Center Drive, Room 308 
 San Rafael, CA 94903-4157 
      OR 
 Fax: (415) 473-7880 
      OR 
 Email:  federalgrants@marincounty.org 

 
Please note that an applicant who is an employee or an officer of an organization that receives CDBG or HOME 
funding may not be eligible to serve as a committee member due to a potential conflict of interest. For more 
information about the full scope of the conflict of interest regulations, see http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-
2012-title24-vol3/xml/CFR-2012-title24-vol3-sec570-611.xml .  
 
NOTE: This application will remain valid for a period of one year. If you would like information on conflict of interest or 
other eligibility requirements for positions, or want to check on the status of your application, please contact the Federal 
Grants office at federalgrants@marincounty.org or 415-473-6279. Committee members may be required to file a 
financial disclosure form (listing sources of income, interests in real property, investments, and business positions) 
with the County which will be a public document.  

Board member of FDR Democrats, a chartered political club of San Francisco Democratic Party,
supported the Dignity Fund initiative that set aside 2% of city budget for senior and disability funding.

None

September 23, 2019
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C Ơ  Q U A N  P H Á T  T R I Ể N  C Ộ N G  Đ Ồ N G  

BỘ PHẬN TÀI TRỢ L IÊN BANG VÀ NHÀ Ở   ................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

BẢN ĐÍNH KÈM SỐ 2 
 
 
Câu hỏi phỏng vấn ứng viên của Ủy ban Thiết lập ưu tiên toàn quận : 
 
 
 

(1) Hãy cho biết sự quan tâm của quý vị khi tham gia Ủy ban? 
 
 
(2) Làm sao để quý vị đại diện cho các vấn đề cần được bảo vệ được xác định bởi 

Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ? Đó là chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn 
gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật và tình trạng gia đình? 

 
 
(3) Quý vị sẽ mang đến cho ủy ban quan điểm tươi mới nào? 
 
 
(4) Quý vị thấy những nhu cầu nào đang làm bức thiết nhất trong cộng đồng? 
 
 
(5) Những trở ngại lớn nhất để giải quyết những nhu cầu này là gì? 
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