
 

 

 إخطار بجلسة عامة

 

 اتحاد مقاطعة سان دييغو 

 2024-2023استراتيجية الخطة السنوية للعام المالي 

(، وفرص اإلسكان لألشخاص المصابين باإليدز، HOMEبرامج المنحة المالية لتنمية المجتمع، وشراكات االستثمار السكني )

 وِمنَح حلول الطوارئ.

 

 

 310في غرفة رقم    2022أكتوبر    25صباًحا في    9:00يفيد هذا اإلخطار أن مجلس المشرفين سيعقد جلسة عامة في تمام الساعة  

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

 .2024-2023السنوية للعام المالي 

 

اطعة سان دييغو في كل عام خطة سنوية لتحديد مشاريع معيّنة ليتم تمويلها خالل العام المالي المقبل عن طريق البرامج  تضع مق

المستحقات الفدرالية األربعة التي تقدمها وكالة الخدمات الصحية واإلنسانية وخدمات اإلسكان والتطوير المجتمعي: تمويالت  

( وبرنامج فرص اإلسكان لألشخاص HOME( وشراكات االستثمار السكني )CDBGجتمع )برنامج المنحة المالية لتنمية الم

(. ستساعد استراتيجية الخطة السنوية في توجيه عملية وضع  ESG( ومنحة حلول الطوارئ )HOPWAالمصابين باإليدز )

 الخطة السنوية.

 

غير المدمجة وست مدن مشاركة هي )كورونادو    في المقاطعة الحضرية التي تتكون من المنطقة  ESGو    CDBGيتولى برنامجا  

التمويل ألنشطة اإلسكان في السلطة   HOMEوديل مار وإمبريال بيتش وليمون جروف وبواي وسوالنا بيتش(. يوفر برنامج  

 التي تضم المقاطعة الحضرية وكذلك ست مدن تابعة لالتحاد وهي )كارلسباد، انسينيتاس، ال   Homeالقضائية التحاد برنامج  

 دييغو بأكملها.  سان منطقة مقاطعة HOPWAميسا، سان ماركوس، سانتي، فيستا(.  يخدم برنامج 

 

في المقاطعة.    ESGو    HOPWAو    HOMEو    CDBGفي كل عام لبرامج    24-2023يجب إكمال الخطة السنوية للعام المالي  

خ  طة سنوية توضح فيها أولويات وإجراءات قبل إعداد الخطة السنوية، ستقوم المقاطعة بوضع خطوط عريضة الستراتيجية 

التمويل للعام المقبل. يمكن االطالع على الخطوط العريضة الستراتيجية الخطة السنوية الحالية إلكترونيًا على الموقع اإللكتروني 

 ttps://www.sandiegocounty.gov/sdhcd/index.htmlhلخدمات اإلسكان والتطوير المجتمعي: 

 

الدعوة مفتوحة أمام الجمهور لحضور الجلسة العامة والتعليق على استراتيجية الخطة السنوية، ولجمع وجهات نظر المواطنين  

. يمكن أيًضا أن يشارك  2024-2023حول االحتياجات الالزمة لتطوير اإلسكان والمجتمع قبل إعداد الخطة السنوية للعام المالي  

 . 2022أكتوبر  25يوًما، وتنتهي في  30الجمهور العام بتعليقاته كتابةً خالل فترة تقديم التعليقات التي تستمر مدة 

 

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

رقم  هات  92123 إلى 3375-346 (619)ف  إلكتروني  بريد  إرسال  أو   ،

Community.Development@sdcounty.ca.gov  يمكن لألشخاص ممن يعانون من صمم أو ضعف سمع التواصل مع .

محتاجين إلى مساعدة للمشاركة في االجتماع )غير المتحدثين  (. ينبغي على األشخاص ال866)  945-2207اإلدارة على الرقم  

باللغة اإلنجليزية، والمصابين بإعاقة سمعية، وغيرهم(، التواصل مع فريق العمل قبل خمسة أيام على األقل من عقد االجتماع، 

 لطلب ترتيبات خاصة.
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