
گو یاد ناس کاونتی ومیکنسرس  بودن دسترس در هیاطالع و یعموم یهاستماع هیاطالع  
 

 کنسرسیوم کاونتی سان دیاگو 

پالن ساالنه 2023-24  
Save translation 

راه حل های   مالی بالعوض(، مشارکت سرمایه گذاری خانه )خانه(، کمک CDBGاجتماعی ) انکشافبلوک  مالی بالعوضکمک 

 برنامه صندوق مالی ( HOPWA( و فرصت های مسکن برای افراد مبتال به ایدز )ESGاضطراری )
 

 
Save translation 

در   310صبح در اتاق    9:00، ساعت  2023اپریل    4جلسه استماعیه عمومی را به تاریخ    بورد ناظرانبدینوسیله اطالع داده می شود که  

را بررسی    2024-2023سال مالی    پالن ساالنه  برگزار خواهد کرد تا  کلیفورنیاگو،  ان دیاپاسیفیک، س  شاهراه  1600مرکز اداری کاونتی،  

  دالر    $3,575,146(  CDBG)  اجتماعی  انکشاف  بلوک  کمک بالعوض  در  دالر   4,210,628$ی  نیتخم  مبلغ  از  یشنهادیپ  استفاده   بورد.  کند

  و  ؛(ESG)  یاضطرار  یها  حل  راه  نهیهز  کمک  دردالر     369,509$  ؛(HOME)  خانه  یگذار  هیسرما  مشارکت  ی مالیها  صندوق  در

 یشهر  توسعه  و  مسکن  وزارت  از  کاونتی  که  (HOPWA) ایدز /اچ آی وی  به  مبتال  افراد  یبرا  مسکن  یها  فرصت  بودجه  الر    $5,619,991

 23-2022  یمال  سال   در  رادالری     4,045,000$  یشنهادیپ  استفاده  نیهمچن  بورد   را بررسی کند.  کرد  خواهد افتیدر(  HUD)   متحده  االتیا

 ،HOME  قبل  یها  سال  استحقاق  دردالر     12,400,000$  ینی تخم  مجدد  ص یتخص  و  HOPWA  برنامه  و  CDBG،  HOME  عواید  در

ESG، CDBG و HOPWA  است قبل  سال بودجه سطوح اساس بر  ارقام نیا. گرفت خواهد نظر در. 

 

 

 در   شدهنییتع  اهداف  دیبا   که  کندیم  تشریح  را  قبل  سال  استحقاق  و  24-2023  یمال   سال  از  یمال  تمویل  یبرا  یشنهاد یپ یهاتیفعال  ساالنه  پالن

 .کند برآورده را 24-2020 پالن توحیدی

 

Translation is too long to be saved 
ادغام نشدۀ کاونتی و شهرهای    CDBGبرنامه    Coronado  ،Del Mar  ،Imperial Beach  ،Lemonبودجه ای را برای ساحه 

Grove  ،Poway  و ،Solana Beach    فراهم می کند. بودجهCDBG  ( :جلوگیری/از بین 2( به افراد کم درآمد کمک کند. )1باید )

فعالیت های مسکن مقرون   HOME( بآروده نمودن نیازهای عاجل توسعه اجتماعی. برنامه  3بردن محالت پر جمعیت و دارای عدم رشد. یا )

کنسرسیوم   در  را  کند.  County HOMEبه صرفه  می  مالی    ی شهرها  عالوه  به  ،CDBG  ساحات  شامل  HOME  ومی کنسرس  تأمین 

Carlsbad  ،  Encinitas  ،  La Mesa  ،  San Marcos  ،  Santee  و  Vista  برنامه.  می شود  ESG  ساحات  در  ها  خانمان  یب  به  کمک 

CDBG  برنامه  و  HOPWA  ن یتام  گویاد ناس  کاونتی  سراسر  در  را  آنها  ی ها  خانواده  و  ایدز/اچ آی وی  به  مبتال  افراد  یبرا  خدمات/مسکن  

 . کند یم مالی
 

 

  در   2023  اپریل  4  تا  2023  مارچ  3  از  ارایه نظر  روزه  30  دوره  جریان  در  عامه   ارایه نظر  و  مرور  یبرا  پیش نویس پالن ها  کاپی های

 مثال،   عنوان  به )  دارند  کمک  به  ازین  جلسات  در  شرکت  یبرا  که  ی افراد.  است  دسترس   قابل www.sdhcd.com آدرس  به  کاونتی  ویب سایت

توانند  افراد  انگلیسی صحبت کرده نمی  به زبان   کسب  یبرا.  دهند  اطالع HCDS به   جلسه  از   قبل   روز  پنج  دیبا(  رهیغ  و  انیناشنوا  ،که 

 .دیریبگ  تماس  2207-945 (866)  شماره  با  لطفا    ،ییشنوا  یها  کمک  یبرا.  دیر یبگ   تماس  8724-694 (858)  شماره  با  لطفا    شتر،ی ب  معلومات 

  

http://www.sdhcd.com/

