
 2021فبرایر  12تاریخ النشر: 
 

 إشعار بجلسة عامة وإشعار بالتوفر من اتحاد مقاطعة سان دییغو
 

 اتحاد مقاطعة سان دییغو 
 2022-2021الخطة السنویة 

 2020-2019التعدیل على الخطة السنویة 
 

) ESG) ومنحة حلول الطوارئ (HOME) وشراكات االستثمار السكني (CDBGتمویالت برنامج المنحة المالیة لتنمیة المجتمع (
 )HOPWAوبرنامج فرص اإلسكان لألشخاص المصابین باإلیدز (

 
 

بمركز إدارة   310صباًحا في غرفة رقم    9:00في تمام الساعة    2021مارس    16یفید ھذا اإلشعار أن مجلس المشرفین سیعقد جلسة عامة في  
. سینظر المجلس  2022-2021، للنظر في الخطة السنویة للسنة المالیة  Pacific Highway, San Diego, CA 1600المقاطعة الكائن في  
دوالًرا أمریكیًا في تمویالت   3,286,351  ؛ وCDBGدوالًرا أمریكیًا في تمویالت برنامج    4,265,959رح لمبلغ یقدر بـ:  في االستخدام المقت

 HOPWAدوالًرا أمریكیًا في تمویالت برنامج    4,690,917  و  ESGدوالًرا أمریكیًا في تمویالت برنامج    364,738  و  HOMEبرنامج  
). من المتوقع أن تحصل المقاطعة أیًضا على مبلغ یصل  HUDرة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة (والتي ستحصل علیھا المقاطعة من وزا

). سینظر المجلس في  HCDمن إدارة اإلسكان وتنمیة المجتمع بكالیفورنیا (  State ESGدوالر أمریكي في تمویالت برنامج    500,000إلى  
وإعادة    2021-2020للسنة المالیة    HOMEو    CDBGوالر أمریكي في عائدات برنامجي  د   2,000,000االستخدام الُمقترح لمبلغ مقدر بـ  

لألعوام الماضیة. ھذه األرقام   HOPWAو    CDBGو    ESGو    HOMEدوالر أمریكي في استحقاقات برامج    10,600,000توزیع ما یقدر بـ  
 مستندة إلى مستویات التمویل الخاصة بالعام الماضي. 

 
والسنة الماضیة، والتي ینبغي أن تستوفي    2022-2021أنشطة مقترحة لیتم تمویلھا باستخدام استحقاقات من السنة المالیة    تصف الخطة السنویة

 . 2024-2020األھداف المحددة في الخطة الموحدة لألعوام 
 

المنحة المالیة لتنمیة المجتمع لمكافحة فیروس   دوالًرا أمریكیًا في تمویالت برنامج   5,904,293سینظر المجلس أیًضا في االستخدام الُمقترح لمبلغ  
لمساعدة المنطقة في االستعداد لجائحة فیروس   HUDمن    CDBG-CV). تحصل المقاطعة على تمویالت  CDBG-CVكورونا المستجد (

 كورونا المستجد والوقایة منھا واالستجابة لھا. 
 

التمویل للمنطقة غیر التابعة للحكومة المحلیة في المقاطعة ومدن كورونادو ودیل مار وإمبیریال بیتش ولیمون غروف    CDBGیقدم برنامج  
) مكافحة المناطق المتضررة 2) إفادة األشخاص ذوي الدخل المنخفض؛ ( 1على: (  CDBGوباواي وسوالنا بیتش. یجب أن تعمل تمویالت  

أنشطة اإلسكان میسور التكلفة داخل    HOME) تلبیة احتیاجات تنمیة المجتمع الطارئة. یمول برنامج  3واألحیاء الفقیرة والقضاء علیھا؛ أو (
اتحاد    HOMEاتحاد   یشمل  إ  CDBGمناطق    HOMEبالمقاطعة.  كارلسباد وإنسینیتاس وال میسا وسان ماركوس وسانتي إضافة  لى مدن 

اإلسكان لألشخاص المصابین بفیروس  الخدمات/  HOPWAویمول برنامج    CDBGمساعدة المشردین في مناطق    ESGوفیستا. یمول برنامج  
مساعدة المشردین في جمیع أنحاء    STATE ESGاإلیدز وأسرھم في جمیع أنحاء مقاطعة سان دییغو. یمول برنامج   نقص المناعة البشریة/

 مقاطعة سان دییغو.
 

فبرایر    12یوًما، بدایة من    30تتوفر نسخ من مسودات الخطط لیراجعھا الجمھور العام ویقدم تعلیقات بشأنھا، خالل فترة تلقي تعلیقات مدتھا  
. یجب على األشخاص الذین یحتاجون إلى مساعدة  www.sdhcd.com، على الموقع اإللكتروني للمقاطعة على  2021مارس    16وحتى    2021

قبل خمسة أیام من   HCDSللمشاركة في االجتماعات (على سبیل المثال، الذین ال یتحدثون اإلنجلیزیة أو ضعاف السمع، وما شابھ) إخطار  
. للحصول على مساعدة لضعاف السمع، یرجى االتصال على )858(  694-8724االجتماع. لمزید من المعلومات، یرجى االتصال على الرقم  

 . )866( 945-2207 الرقم
 

 19-إعالن الخدمة العامة في ظل كوفید
، تُجري مقاطعة سان دییغو عدة تغییرات تتعلق باجتماعات )19-مرض فیروس كورونا (كوفیدنظًرا إلى حالة طوارئ الصحة العامة بسبب  

اء من الجمھور العام االطالع على الخیارات مجلس المشرفین، من أجل حمایة صحة الجمھور العام ومنع انتشار المرض محلیًا. یمكن لألعض
 الخیارات المتاحة للجمھور العام لتقدیم التعلیقات المتعددة التي تسمح لھم بتقدیم تعلیقاتھم عبر اإلنترنت: 

 

http://www.sdhcd.com/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html

