
 إشعار عام
 هيئة اإلسكان بمقاطعة سان دي�غو

 
 خطة وكالة اإلسكان العام الخطة السن��ة  

  2023-2024 للعام الما�ي 
 

ي  
ض التابع لهيئة اإلسكان بمقاطعة سان دي�غو س�عقد جلسة عامة �ض ي   2023إب��ل    5�ف�د هذا اإلشعار أن مجلس المفوضني

  �ض
الساعة   ي غرفة رقم    9:00تمام 

ا �ض ي  ر بم  310صباح�
ال�ائن �ض المقاطعة  إدارة   ,Pacific Highway, San Diego  1600كز 

CA  .  الما�ي للعام  حة  المق�ت السن��ة  الخطة  حول  العلن�ة  الشهادات  سماع  العام 2024-2023�مكن  اإلسكان  وس�اسة   ،
القسم   بموجب  السكن  اخت�ار  بقس�مة  المتعلقة  اإلدار�ة  والخطة  اإلشغال،  اإل .  8للقبول واستمرار  ي  عتم 

�ض اير    17الن  ف�ب
ا  45عن الخطط المرجع�ة، و�تاحتها لالطالع والتعليق عليها من الجمهور العام لمدة    2023  .يوم�

 
الما�ي   حة للعام  المق�ت السن��ة  الخطة  العلن�ة حول  الشهادات  العام للقبول  2024-2023�مكن سماع  ، وس�اسة اإلسكان 

المتعلقة   اإلدار�ة  والخطة  اإلشغال،  القسم  بواستمرار  بموجب  السكن  اخت�ار  العام .  8قس�مة  اإلسكان  وكالة  تقدم خطة 
)PHA  (  المح�ي اإلسكان  احت�اجات  ي  تليب ي  اليت ات�ج�اتها،  واس�ت وعمل�اتها  و�رامجها  الوكالة  س�اسات  يتناول  شامً�  دل�ً� 

المتعلقة .  وأهدافه اإلدار�ة  اإلشغال والخطة  للقبول واستمرار  العام  اإلسكان  بموجب    تعد س�اسة  السكن  اخت�ار  بقس�مة 
و�رنامج    8القسم   العام  اإلسكان  برنامج  لتنظ�م  العام  اإلسكان  وكالة  إدارة  �ستخدمهما  ض  اللتني ض  المنظمتني ض  الوث�قتني هما 

ض لها  8قس�مة القسم    . التابعني
 

ا لوكالة  حة  المق�ت السن��ة  الخطة  ع�  تعل�قاتهم  تقد�م  ع�  �شدة  العام  الجمهور  أفراد  �شجع  العام  إل نحن  سكان 
الما�ي  بقس�مة   2024-2023 للعام  المتعلقة  اإلدار�ة  والخطة  اإلشغال،  واستمرار  للقبول  العام  اإلسكان  وس�اسة   ،

القسم   بموجب  السكن  إ�    8اخت�ار  ي 
وىن اإلل��ت �د  ال�ب من  بدً�    . publiccomment@sdcounty.ca.govع�ب 

ن و�� المسؤول اإلداري األول للنظر    .لحضور الشخ�ي ا مة إ� أعضاء مجلس المفوضني رسل جميع التعل�قات الُمقدَّ
ُ
ت

 . سُتقبل المالحظات حىت نها�ة االجتماع . فيها
 

ا من   اي  17بدء�   www.sdhcd.org، �مكن الوصول إ� الوثائق المرجع�ة والمستندات الداعمة ع� الفور ع�ب  2023  ر ف�ب
ي المواقع التال�ة 

 : وستكون متاحة لالطالع عليها �ض
 

 Melrose Manorشقق  مقاطعة سان دي�غو 
 13شقة رقم ، .Melrose Ave 1678 خدمات اإلسكان والتط��ر المجتم�ي 

3989 Ruffin Road Chula Vista, CA 91911 
San Diego, CA 92123 

 
 L St. Manorشقق  Towncentre Manorشقق  

434 F St. 584 101، شقة L St. شقة ،F 
Chula Vista, CA 91911 Chula Vista, CA 91911 

 
 Dorothy St. Manor 778شقق 

Dorothy St., Apt. A A 
Chula Vista, CA 91911 

 
ي لخدمات اإلسكان والتط��ر المجتم�ي 

ويض :  الموقع اإلل��ت
www.sdhcd.org 

 

ي   45�جوز تقد�م التعل�قات المكت��ة قبل الجلسة العامة وخالل مدة استقبال التعل�قات البالغة 
ي تنت�ي �ض ا، اليت   5يوم�

 : إ� 2023إب��ل 
 

County of San Diego 
Housing and Community Development Services 

Attn: Monique Mercier 
3989 Ruffin Road, 

San Diego, CA 92123 
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