
 إخطار اتحاد مقاطعة سان دييجو بجلسة استماع عامة وإخطار بالتوافر 

 

 اتحاد مقاطعة سان دييجو 

 2024-2023الخطة السنوية 

 

وتمويل  ( ESGوتمويل صناديق منحة حلول الطوارئ )(، HOMEوتمويل صناديق برنامج االستثمارات والشراكات )(، CDBGأموال برامج منحة التنمية المجتمعية ) 

 (HOPWAصناديق فرص اإلسكان لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز )

 

طريق باسيفيك    1600في مركز إدارة المقاطعة،    310صباًحا في الغرفة    9:00، الساعة  2023أبريل    4بموجب هذا اإلخطار، سيعقد مجلس المشرفين جلسة استماع عامة في  

دوالًرا أمريكيًا لمنحة    4,210,628. سينظر المجلس في االستخدام المقترح لما يقدر بـ:  2024- 2023يفورنيا، للنظر في الخطة السنوية للسنة المالية  السريع، سان دييجو، كال 

الًرا أمريكيًا لمنحة حلول  دو  369,509  -؛ و(HOMEدوالًرا أمريكيًا كتمويل لصناديق برنامج االستثمارات والشراكات )  3,575,146؛ و( CDBGالتنمية المجتمعية )

التي ستحصل عليها  (  HOPWAدوالًرا أمريكيًا كتمويل لفرص اإلسكان لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز )  5,619,991  -؛ و(ESGالطوارئ )

المجلس أيًضا في االستخد(.  HUDالمقاطعة من وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية ) المقترح لما يقدر بنحو  سينظر    CDBGلكل من    ًرادوال  4,045,000ام 

المالية    HOPWAو  HOMEو بنحو    2023- 2022للسنة  يقدر  ما  السابقة    12,400,000وإعادة تخصيص  للسنوات  كاستحقاقات    CDBGو  ESGو  HOMEدوالر 

 وتستند هذه األرقام إلى مستويات التمويل في السنة السابقة.  . HOPWAو

 

واستحقاقات السنة السابقة، والتي يجب أن تفي باألهداف المحددة في الخطة الموحدة    2024-2023لسنوية األنشطة المقترحة التي سيتم تمويلها للسنة المالية  تصف الخطة ا

2020-2024  . 

 

ل مار، وإمبريال بيتش، وليمون جروف، وبواي، وسوالنا تمويًًل للمنطقة غير المدمجة في المقاطعة ومدن كورونادو، ودي(  CDBGيوفر برنامج منحة التنمية المجتمعية )

( تقوم بمنع/القضاء على األحياء الفقيرة والفساد؛ أو 2مفيدًا لألشخاص ذوي الدخل المنخفض؛ )  )CDBG(: )1(بيتش. يجب أن يكون تمويل برنامج منحة التنمية المجتمعية 

يضم االتحاد .  HOMEأنشطة اإلسكان بأسعار معقولة داخل اتحاد مقاطعة  (  HOMEامج االستثمارات والشراكات )( تلبي احتياجات التنمية المجتمعية العاجلة. يمول برن3)

باإلضافة إلى مدن كارلسباد، وإنسينيتاس، وال ميسا، وسان ماركوس، وسانتي، وفيستا. يمول برنامج منحة حلول (، CDBGالمحلي مناطق برنامج منحة التنمية المجتمعية )

المصابين بفيروس  ألشخاص  ااإلسكان والخدمات    HOPWAويمول برنامج  (  CDBGمساعدة المشردين في مناطق برنامج منحة التنمية المجتمعية )(  ESG)الطوارئ  

 نقص المناعة البشرية/اإليدز وأسرهم في جميع أنحاء مقاطعة سان دييجو.  

 

، على موقع 2023أبريل    4وحتى    2023مارس    3يوًما من    30ليها، خًلل فترة التعليق التي تبلغ  تتوفر نسخ من مسودات الخطط للمراجعة العامة وإبداء المًلحظات ع

ى سبيل المثال، غير الناطقين باللغة اإلنجليزية،  يجب على األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عند المشاركة في االجتماعات )عل.  www.sdhcd.comالمقاطعة على  

. للحصول على مساعدة ضعاف  8724-694(  858قبل خمسة أيام من االجتماع. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالرقم )  HCDSضعاف السمع، وما إلى ذلك( إخطار  

 . 2207-945( 866السمع، يرجى االتصال بالرقم )

  

http://www.sdhcd.com/

