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إشعار بجلسة عامة وإشعار بالتوفر من اتحاد مقاطعة سان دييغو
اتحاد مقاطعة سان دييغو
الخطة السنوية 2023-2022
تعديل على الخطة السنوية 2022-2021
تمويالت برنامج المنحة المالية لتنمية المجتمع ( )CDBGوشراكات االستثمار السكني ( )HOMEومنحة حلول الطوارئ ( )ESGوبرنامج فرص
اإلسكان لألشخاص المصابين باإليدز ()HOPWA
يفيد هذا اإلشعار أن مجلس المشرفين سيعقد جلسة عامة في  5إبريل  2022في تمام الساعة  9:00صبا ًحا في غرفة رقم  310بمركز إدارة المقاطعة الكائن
في  ،Pacific Highway, San Diego, CA 1600للنظر في الخطة السنوية للسنة المالية  .2023-2022سينظر المجلس في االستخدام المقترح لمبلغ
يقدر بحوالي 4,395,761 :دوالر في تمويالت برنامج CDBG؛ و  3,280,906دوالر في تمويالت برنامج  HOMEو  363,813دوالر في تمويالت
برنامج  ESGو  5,253,183دوالر في تمويالت برنامج  HOPWAوالتي ستحصل عليها المقاطعة من وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية
( .)HUDسينظر المجلس في االستخدام ال ُمقترح لمبلغ مقدر بحوالي  2,000,000دوالر في عائدات برنامجي  CDBGو  HOMEللسنة المالية -2022
 2023وإعادة توزيع ما يقدر بحوالي  9,600,000دوالر في استحقاقات برامج  HOMEو  ESGو  CDBGو  HOPWAلألعوام الماضية .هذه األرقام
مستندة إلى مستويات التمويل الخاصة بالعام الماضي.
تصف الخطة السنوية أنشطة مقترحة ليتم تمويلها باستخدام استحقاقات من السنة المالية  2023-2022والسنة الماضية ،والتي ينبغي أن تستوفي األهداف
المحددة في الخطة الموحدة لألعوام .2024-2020
سينظر المجلس أيضًا في االستخدام ال ُمقترح لمبلغ  11,891,028دوالر في تمويالت برنامج اإلسكان في خطة اإلنقاذ ( .)HOME-ARPتحصل المقاطعة
على تمويالت  HOME-ARPمن  HUDلمساعدة المنطقة على الحد من التشرد وتقليله وعلى رفع مستوى االستقرار السكني.
يقدم برنامج  CDBGالتمويل للمنطقة غير التابعة للحكومة المحلية في المقاطعة ومدن كورونادو وديل مار وإمبيريال بيتش وليمون غروف وباواي وسوالنا
بيتش .يجب أن تعمل تمويالت  CDBGعلى )1( :إفادة األشخاص ذوي الدخل المنخفض؛ ( )2مكافحة المناطق المتضررة واألحياء الفقيرة والقضاء عليها؛
أو ( )3تلبية احتياجات تنمية المجتمع الطارئة .يمول برنامج  HOMEأنشطة اإلسكان ميسور التكلفة داخل اتحاد  HOMEبالمقاطعة .يشمل اتحاد HOME
مناطق  CDBGإضافة إلى مدن كارلسباد وإنسينيتاس وال ميسا وسان ماركوس وسانتي وفيستا .يمول برنامج  ESGمساعدة المشردين في مناطق CDBG
ويمول برنامج  HOPWAالخدمات/اإلسكان لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وأسرهم في جميع أنحاء مقاطعة سان دييغو.
تتوفر نسخ من مسودات الخطط ليراجعها الجمهور العام ويقدم تعليقات بشأنها ،خالل فترة تلقي تعليقات مدتها  30يو ًما ،بداية من  4مارس  2022وحتى 5
إبريل  ،2022على الموقع اإللكتروني للمقاطعة على  .www.sdhcd.comيجب على األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة للمشاركة في االجتماعات
(على سبيل المثال ،الذين ال يتحدثون اإلنجليزية أو ضعاف السمع ،وما شابه) إخطار  HCDSقبل خمسة أيام من االجتماع .لمزيد من المعلومات ،يرجى
االتصال على الرقم ( .8724-694 )858للحصول على مساعدة لضعاف السمع ،يرجى االتصال على الرقم (.2207-945 )866
إعالن الخدمة العامة في ظل كوفيد19-
نظرا إلى حالة طوارئ الصحة العامة بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد ،)19-تُجري مقاطعة سان دييغو عدة تغييرات تتعلق باجتماعات مجلس المشرفين،
ً
من أجل حماية صحة الجمهور العام ومنع انتشار المرض محليًا .يمكن لألعضاء من الجمهور العام االطالع على الخيارات المتعددة التي تسمح لهم بتقديم
تعليقاتهم عبر اإلنترنتhttps://tinyurl.com/SDpubliccomment :

