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ABISO NG CONSORTIUM NG COUNTY NG SAN DIEGO MG PAMPUBLIKONG PAGDINIG AT ABISO 

NG PAGKAKAROON 
 

COUNTY NG SAN DIEGO CONSORTIUM 
2021-22 TAUNANG PLANO 

PAGBABAGO SA  2019-20 TAUNANG PLANO 
 

ANG MGA PAGPOPONDO NG PROGRAMANG COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT 
(CDBG), ANG HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS (HOME), ANG EMERGENCY SOLUTIONS 

GRANT (ESG), AT HOUSING OPPORTUNITIES FOR PERSONS WITH AIDS (HOPWA) 
 
 

Ang abiso ay ipinahayag na ang Konseho ng Tagapangasiwa  at magsasagwa ng Pampublikong Pagdinig sa Marso 16, 
2021 ng 9:00 a.m. sa Room 310 at the County Administration Center, 1600 Pacific Highway, San Diego, CA, upang 
konsiderahin ang Taunang Plano ng FY 2021-22. Isasaalang-alang ng Koseho ang iminungkahi na ginamit  na 
tinatanyang: $4,265,959  na pondo ng CDBG ; $3,286,351 na pondo ng  HOME; $364,738 na pondo ng ESG ; at 
$4,690,917 na pondo ng HOPWA  na matatangap ng County  mula sa U.S. Department of Housing and Urban 
Development (HUD). Inaasahan na ang County ay makakatanggap din ng  $500,000 sa pondo ng ESG ng Estado mula 
sa California Department of Housing and Community Development (HCD). Kokonsiderahi din ng Konseho ang 
iminungkahi na gagamitin ang tinatantyang  $2,000,000 sa FY 2020-21 programang CDBG at HOME na kinita at 
realokasyon ng tintantyang  $10,600,000 sa nakaraang taon na ipinagkaloob  sa HOME, ESG, CDBG at HOPWA. Ang 
mga bilang na ito ay ayon sa taon bago ang antas ng pagpopondo.    
 
Ang Taunang Plano ay naglalarawan ng iminungkahing mga aktibidad para sa pagpopondo mula FY 2021-22 at 
nakaraang taon na ipinagkaloob, na kailangan tugunan ang mga layunin na itinatag ng 2020-24  na Pinagsamang mga 
Plano.  
 
Kokonsiderahin din ng Konseho ang iminungkahing paggamit ng $5,904,293 sa CDBG Coronavirus (CDBG-CV) na 
pondo. Makakatanggap ang County ng pondo ng CDBG-CV mula sa HUD upang matulungan ang rehiyon sa 
paghahanda, pag-iiwas,at pagtugon sa Coronavirus na pandemiko.  
 
Ang programa ng CDBG ay magbibigay ng pondo sa mga unincorporated na lugar ng County at mga lungsod ng 
Coronado, Del Mar, Imperial Beach, Lemon Grove, Poway at Solana Beach.  Ang pondo ng CDBG ay kailangan: (1)  
nagbibigay ng benepisyo sa mga mababang-kita na mga tao; (2) maiwasan/matanggal ang estero at mga sira; o (3) 
matugunan ang agarang pangangailangan ng pagpapaunlad ng komunidad. Ang programang HOME ay nagpopondo ng 
mga abot-kayang pabahay na mga aktibidad sa loob ng County HOME Consortium.  Kasama ng HOME Consortium  
ang mga lugar ng CDBG areas, at dagdag ang mga lungsod ng Carlsbad, Encinitas, La Mesa, San Marcos, Santee at 
Vista.  Ang programa ng ESG ay magpopondo sa tulong sa walang tuluyan  sa mga lugar ng CDBG at ang programang 
HOPWA sa pabahay/serbisyo para sa mga tao na may  HIV/AIDS at ang kanilang mga pamilya sa buong County ng San 
Diego. Ang programang STATE ESG ay popondo sa tulong sa walang tuluyan sa buong County ng  San Diego. 
 
Ang mga kopya ng mga banhgay ng Plano ay makikita sa pampublikong pagsusuri at kumento, sa 30-na araw na 
peryodiko ng kumento mula Pebrero 12, 2021 hanggang March 16, 2021, sa website ng County sa www.sdhcd.com. 
Ang mga taong na nangangailangna ng tulong  na makilahok sa pagpupulong (hal. hindi nakapagsasalita ng Ingles, 
kapansanan sa pagdinig atbp.) ay dapat abisuhan ang HCDS  limang araw bago ang pagpupulong. Para sa karagdagag 
impormasyon, tumawag sa  (858) 694-8724.  Para sa tulong sa may kapansanan sa pagdinig, tumawag sa  (866) 945-
2207. 
 
ANUNSYO NG PAMPUBLIKONG SERBISYO SA COVID-19  
Dahil sa pampublikonng emerhensiya sa kalusugan sa Coronavirus disease (COVID-19),  ang County ng San Diego 
ay nagsasagawa ng ilang mga pagbabago kaugnay sa mga pagpupulong ng Kuponan ng mga Tagapangasiwa upag 
protektahan ang  kalusugan ng publiko ay iwasan nag pagkalat ng sakit sa lokal.  Ang mga miyembro ng publiko ay 
maaring.   Maaarng makita ng mga miyembro ng publiko ang ilang mga opsyon upang iprisinta ang kanilang 
pampublikong kumento nang online: Opsyon sa Pampublikong Kumento 

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

