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 إخطار بجلسة عامة
 

 اتحاد مقاطعة سان دییغو 
 2023-2022استراتیجیة الخطة السنویة للعام المالي 

تمویالت برنامج المنحة المالیة لتنمیة المجتمع، وشراكات االستثمار السكني، وبرنامج فرص اإلسكان لألشخاص المصابین  
 باإلیدز، وبرامج منحة حلول الطوارئ.

 
 

 310في غرفة رقم    2021أكتوبر    19صباًحا في    9:00یفید ھذا اإلخطار أن مجلس المشرفین سیعقد جلسة عامة في تمام الساعة  
، وتتناول الجلسة استراتیجیة الخطة Pacific Highway, San Diego, CA 1600بمركز إدارة المقاطعة الكائن في عنوان  

 .2023-2022السنویة للعام المالي 
 

مقاطعة خطة سنویة كل عام لتحدید مشاریع معینة سیتم تمویلھا خالل السنة المالیة المقبلة، من خالل أربع برامج بتخویل تضع ال
فدرالي تدیرھا وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة وخدمات اإلسكان والتطویر المجتمعي: تمویالت برنامج المنحة المالیة لتنمیة 

) االستCDBGالمجتمع  وشراكات   ،() السكني  باإلیدز  HOMEثمار  المصابین  لألشخاص  اإلسكان  فرص  وبرنامج   ،(
)HOPWA) ومنحة حلول الطوارئ ،(ESG في توجیھ عملیة وضع الخطة السنویة. استراتیجیة الخطة السنویة ). ستساعد 
 

حاالت   في  الحلول  ومنحة  دییغو،  سان  مقاطعة  في  الحضریة"  "المناطق  في  المجتمع  لتنمیة  اإلجمالیة  المنحة  برنامجا  یتولى 
الطوارئ، تمویل أنشطة اإلسكان وتنمیة المجتمع في المنطقة غیر المدمجة وفي ست مدن مشاركة ھم (كورونادو، دیل مار، 

بیتش). أما برنامج اتحاد شراكات االستثمار المنزلي في مقاطعة سان دییغو فیتولى   إمبریال بیتش، لیمون جروف، بواي، سوالنا
تمویل أنشطة اإلسكان في المناطق التابعة لبرنامجي المنحة اإلجمالیة لتنمیة المجتمع ومنحة الحلول في حاالت الطوارئ، وفي 

 مقاطعة  HOPWAس، سانتي، فیستا).  یخدم برنامج  ست مدن تابعة لالتحاد ھم (كارلسباد، إنسینیتاس، ال میسا، سان ماركو
 دییغو بأكملھا. سان

 
المالیة   للسنة  السنویة  الخطة  إكمال  (  2023-2022یجب  المجتمع  لتنمیة  المالیة  المنحة  لبرامج  وشراكات CDBGسنویًا   ،(

باإلیدز (HOMEاالستثمار السكني ( حلول الطوارئ    )، ومنحةHOPWA)، وبرنامج فرص اإلسكان لألشخاص المصابین 
)ESG  قریبًا، وستحدد األنشطة الموصى بھا فیما    2023-2022) الخاصة بالمقاطعة. سیتم تحضیر الخطة السنویة للسنة المالیة

. یمكن االطالع على موجز باستراتیجیة الخطة السنویة الحالیة إلكترونیًا على موقع  2023-2022یتعلق بالتمویل للعام المالي  
 https://www.sandiegocounty.gov/sdhcd/index.htmlالتطویر المجتمعي اإللكتروني: خدمات اإلسكان و

 
المواطنین حول الدعوة مفتوحة للجمھور لحضور الجلسة العامة والتعلیق على استراتیجیة الخطة السنویة، والحصول على آراء  

. یمكن أیًضا أن یشارك الجمھور  2023-2022احتیاجات اإلسكان والتطویر المجتمعي قبل تحضیر الخطة السنویة للعام المالي  
 .2021أكتوبر  19یوًما، وتنتھي في  30العام بتعلیقاتھ كتابةً خالل فترة تقدیم التعلیقات التي تستمر مدة 

 
 Ruffin Road, San Diego, CA 3989ت اإلسكان وتنمیة المجتمع، قسم تنمیة المجتمع،  ینبغي توجیھ التعلیقات إلى خدما

رقم    92123 إلى:  858(  694-8747ھاتف  إلكتروني  برید  إرسال  أو   (Freddy.Villafan@sdcounty.ca.gov  یمكن  .
). ینبغي على األشخاص  866(   945-2207ضعف سمع التواصل مع اإلدارة على الرقم    لألشخاص ممن یعانون من صمم أو

المحتاجین إلى مساعدة للمشاركة في االجتماع (غیر المتحدثین باللغة اإلنجلیزیة، والمصابین بإعاقة سمعیة، وغیرھم)، التواصل  
 خاصة. مع فریق العمل قبل خمسة أیام على األقل من عقد االجتماع، لطلب ترتیبات

 
 

 19-إعالن الخدمة العامة في ظل كوفید

 
، تُجري مقاطعة سان دییغو عدة تغییرات تتعلق )19-دمرض فیروس كورونا (كوفینظًرا إلى حالة طوارئ الصحة العامة بسبب  

اجتماعات مجلس  محلیًا.  أصبحت  المرض  انتشار  العام ومنع  الجمھور  أجل حمایة صحة  المشرفین، من  باجتماعات مجلس 

https://www.sandiegocounty.gov/sdhcd/index.html
mailto:Freddy.Villafan@sdcounty.ca.gov
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV.html
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لمتعددة التي المشرفین في مقاطعة سان دییغو متاحة حالیاً للعامة، أو یمكن لألعضاء من الجمھور العام االطالع على الخیارات ا
 الخیارات المتاحة للجمھور العام لتقدیم التعلیقاتتسمح لھم بتقدیم تعلیقاتھم عبر اإلنترنت: 

 
 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html

