
 اطالعیه جلسه پرسش و پاسخ علن  
 

 گوکنرسسیوم کاننی سن دیه
اتژی برنامه ساالنه سال مایل   24-2023استی

های مسکن برای  سازی، فرصتگذاری در خانههای رسمایه های اعتبار مایل بلویک توسعه جامعه محیل، مشارکتبرنامه
 اورژانیس. افراد مبتال به ایدز و اعتبار مایل راهکارهای 

 
 

،    25صبح روز    9:00رسد که هیئت ناظران راس ساعت  بدین وسیله به اطالع یم مرکز مدیریت    310، در اتاق  2022اکتتر
، به نشان    اتژی برنامه ساالنه سال مایل    Pacific Highway, San Diego, CA 1600کاننی -2023 (FY)در رابطه با استی

 خواهد کرد.  یک جلسه پرسش و پاسخ علن  برگزار  24
 

دیه سن  پروژهکاننی  معرف   برای  سال  هر  برنامه گو  چهار  طریق  از   ، آنی مایل  سال  طول  در  است  قرار  خایص که    های 
، خدمات مسکن و توسعه جامعه محیل تامی   مایل شوند   استحقاق فدرال به مدیریت سازمان خدمات بهداشنی و انسان 

یم تدوین  ساالنه  برنامه  م کند: یک  محیل  اعتبار  جامعه  توسعه  بلویک  مشارکت(CDBG)ایل  رسمایه،  در  های  گذاری 
فرصت(HOME)سازی  خانه   ،( مایل  ایدز  به  مبتال  افراد  برای  مسکن  اورژانیس  HOPWAهای  راهکارهای  مایل  اعتبار  و   )

(ESG .)  .اتژی برنامه ساالنه به هدایت تدوین برنامه ساالنه کمک خواهد کرد  استی
 

نشده  های ساخت مسکن و توسعه جامعه محیل در بخش شهری کاننی که از ناحیه ثبتفعالیت  ESGو    CDBGهای  برنامه
دل(Coronado)کننده )کرونادو  و شش شهر مشارکت یال بیچ  (Del Mar)مار  ،  امتر  ،(Imperial Beach)  لمون گروو ،

(Lemon Grove)( پووی   ،Poway  بیچ و سوالنا   )(Solana Beach)مایل یم تامی    را  است  برنامه  کنند. ( تشکیل شده 
HOME  قضانی کنرسسیوم  فعالیت در حوزه  شهر    HOMEهای ساخت مسکن  ، همچنی   شش  از بخش شهری کاننی که 

)کارلزبد   انسینیتاس  (Carlsbad)کنرسیوم   ،(Encinitas)  المسا  ،(La Mesa)  مارکوس سن   ،(San Marcos)  ساننی  ،
(Santee)    ویستا مایل یم(Vista)و  تامی    را  است  یافته  دیه  HOPWAبرنامه   کند. ( تشکیل  منطقه کاننی سن  گو  به کل 

 کند. رسان  یمخدمات 
 

قبل از تدوین   تکمیل شود.   ESGو    CDBG  ،HOME  ،HOPWAهای  باید هر ساله برای برنامه  FY 2023-24برنامه ساالنه  
برنامه   اتژی  استی یک  ساالنه، کاننی  یمبرنامه  تعیی    اولویتساالنه  را  نماید که  آنی  سال  برای  مایل  تامی    فرآیندهای  و  ها 

برنامه ساالنه فعیل را یم  کند. مشخص یم اتژی  استی ونیک در وبطرح کیل  الکتی سایت خدمات مسکن و توانید به صورت 
 https://www.sandiegocounty.gov/sdhcd/index.htmlتوسعه جامعه محیل مالحظه کنید: 

 
یم عمل  به  دعوت  مردم  عموم  دیدگاه  از  از  اطالع  و  ساالنه،  برنامه  اتژی  استی با  رابطه  در  خود  نظرات  ارائه  جهت  آید 

در این جلسه پرسش و    FY 2023-24شهروندان در مورد نیازهای مسکن و توسعه جامعه محیل قبل از تهیه برنامه ساالنه  
کت نمایند.  ،    25روزه منتیه به    30توانند به صورت کتنر در یک دوره  همچنی   عموم مردم یم پاسخ علن  رسر   2022اکتتر
 نظرات خود را ارائه نمایند. 

 
 Ruffin Road, San 3989نظرات مکتوب باید برای خدمات مسکن و توسعه جامعه محیل، بخش توسعه جامعه محیل، 

Diego, CA 92123  ،3375-(619) 346  ایمیل آدرس  به  یا   ،Community.Development@sdcounty.ca.gov  
ند.   2207-945 (866)توانند به شماره  شنوا یمافراد ناشنوا یا کم  . ارسال شوند  کت   با سازمان تماس بگت  افرادی که برای رسر

ه( باید حداقل پنج روز قبل از برگزاری جلسه جهت  در این جلسه به کمک نیاز دارند )افراد غت  انگلییس زبان، کم شنوا و غت 
ند. درخواست تمهیدات ویژه با کارمند مربوطه ت   ماس بگت 
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