
 

 إخطار بجلسة عامة

 

 اتحاد مقاطعة سان دييغو 

 2021-2020تقرير تقييم األداء السنوي الموحد لعام 

 

 

 

  310في غرفة رقم    2021سبتمبر    14صباًحا في    9:00يفيد هذا اإلخطار أن مجلس المشرفين سيعقد جلسة عامة في تمام الساعة  

الكائن في عنوان   المقاطعة  التقرير السنوي Pacific Highway, San Diego, CA 1600بمركز إدارة  ، وتتناول الجلسة 

 .  2021-2020لي ( للعام الماCAPERالموحد للتقييم واألداء )

 

كل عام، والذي يتضمن وصفًا إلنجازات البرنامج خالل العام المالي السابق، على    CAPERيتعين على المقاطعة إعداد تقرير  

(، ومنحة الحلول  HOME(، وشراكات االستثمار المنزلي )CDBGمستوى كل من برنامج المنحة اإلجمالية لتنمية المجتمع )

(. يتولى برنامجا المنحة اإلجمالية  HOPWAوبرامج فرص اإلسكان لألشخاص المصابين باإليدز )(  ESGفي حاالت الطوارئ )

أنشطة اإلسكان   الطوارئ، تمويل  الحلول في حاالت  الحضرية" في مقاطعة سان دييغو، ومنحة  المجتمع في "المناطق  لتنمية 

نادو، ديل مار، إمبريال بيتش، ليمون جروف، بواي، وتنمية المجتمع في المنطقة غير المدمجة وفي ست مدن مشاركة هم )كورو

سوالنا بيتش(. أما برنامج اتحاد شراكات االستثمار المنزلي في مقاطعة سان دييغو فيتولى تمويل أنشطة اإلسكان في المناطق 

ة لالتحاد هم )كارلسباد،  التابعة لبرنامجي المنحة اإلجمالية لتنمية المجتمع ومنحة الحلول في حاالت الطوارئ، وفي ست مدن تابع

دييغو بالكامل، بما في  سان  مقاطعة  HOPWAإنسينيتاس، ال ميسا، سان ماركوس، سانتي، فيستا(. يشمل اختصاص برنامج  

 ذلك المدن الكبرى.

 

. يمكن أيًضا أن يشارك الجمهور العام  CAPERإن الدعوة مفتوحة للجمهور العام لحضور الجلسة العامة والتعليق على تقرير  

. يمكن االطالع على تقرير  2021سبتمبر    14يوًما، وتنتهي في    15بتعليقاته كتابةً خالل فترة تقديم التعليقات التي تستمر مدة  

CAPER  عبر الموقع اإللكترونيwww.sdhcd.com . 

 

 Ruffin Road, San Diego, CA 3989إلى خدمات اإلسكان وتنمية المجتمع، قسم تنمية المجتمع،  ينبغي توجيه التعليقات  

إلكتروني إلى:  619)  346-3375هاتف رقم    92123 .  SarahSnook.Brunson@sdcounty.ca.gov(، أو إرسال بريد 

(. ينبغي على األشخاص 866)   945-2207صمم أو ضعف سمع التواصل مع اإلدارة على الرقم    يمكن لألشخاص ممن يعانون من

المحتاجين إلى مساعدة للمشاركة في االجتماع )غير المتحدثين باللغة اإلنجليزية، والمصابين بإعاقة سمعية، وغيرهم(، التواصل  

 ترتيبات خاصة.مع فريق العمل قبل خمسة أيام على األقل من عقد االجتماع، لطلب 

 

 19-إعالن الخدمة العامة في ظل كوفيد

غو عدة تغييرات تتعلق  ، تُجري مقاطعة سان ديي(19-مرض فيروس كورونا )كوفيد نظًرا إلى حالة طوارئ الصحة العامة بسبب  

مجلس  اجتماعات  أصبحت  محليًا.  المرض  انتشار  ومنع  العام  الجمهور  حماية صحة  أجل  من  المشرفين،  مجلس  باجتماعات 

المشرفين في مقاطعة سان دييغو متاحة حالياً للعامة، أو يمكن لألعضاء من الجمهور العام االطالع على الخيارات المتعددة التي  

 الخيارات المتاحة للجمهور العام لتقديم التعليقات تعليقاتهم عبر اإلنترنت:  تسمح لهم بتقديم

http://www.sdhcd.com/
mailto:Marco.Delatoba@sdcounty.ca.gov
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html

