
 اطالعیھ عامھ 
 گو اداره مسکن کانتی سن دیھ 

 
 پالن اداره مسکن عامھ 

 2024-2023پالن ساالنھ برای سال مالی 
 

قبل از ظھر در  9:00، بھ ساعت  2023اپریل  5گو بھ تاریخ  بدینوسیلھ اطالع داده میشود کھ ھیت کمیساری اداره مسکن کانتی سن دیھ
ةوان در  شھادت عامھ را می  گو، کلیفورنیا یک جلسھ عامھ خواھد گرفت.، سن دیھ1600 مرکز اداره کانتی، شھراه پسفیک 310اطاق  

طرح   8و پالیسی اسکان مداوم، و کوپون انتخاب مسکن بخش  ھای مسکن عامھ، و پذیرش2024-2023طرح ساالنھ برای سال مالی 
 وزه بررسی و نظردھی عمومی منتشر میشود. ر 45ھای مرجع برای یک دوره ، پالن2023فبروری  17بھ تاریخ   اداری شنید.

 
ھای مسکن عامھ و پالیسی اسکان مداوم، و  ، پذیرش  2024-2023توان در طرح ساالنھ پیشنھادی برای سال مالی  شھادت عامھ را می

امھ ھا،  یک رھنمای جامع بھ پالیسی ھا، برن) PHAطرح اداری شنید. پالن نمایندگی مسکن عامھ ( 8کوپون انتخاب مسکن بخش 
ھای مسکن عامھ و پالیسی  برای برآورده کردن نیاز ھا و اھداف مسکن محلی است. پذیرش  PHAعملیات ھا، و استراتیژی ھای  

 است.  8و برنامھ بخش  PHAاسناد حاکم برای اداره برنامھ مسکن دھی عامھ  8اسکان مداوم و پالن اداری بخش  
 

ق میشوند تا نظریات خود را بھ طرح ساالنھ نمایندگی مسکن عامھ پیشنھادی  بھ جای حضور شخصی، اعضای عامھ بھ شدت تشوی
کوپون انتخاب مسکن از طریق   8، پذیرش مسکن عامھ و پالیسی اسکان مداوم، و طرح اداری بخش 2024-2023برای سال مالی 

تمام نظریات ارسال شده بھ اعضای ھیت کمیساری و مدیر    ارسال نمایند. nty.ca.govpubliccomment@sdcouایمیل در 
   ارشد اداری برای مالحظھ شان فرستاده میشود. نظریات تا پایان جلسھ پذیرفتھ خواھد شد.

 
قابل دسترسی خواھد بود و در موقعیت ھای    sdhcd.orgwww.، اسناد مرجع و اسناد کمکی فورا در  2023فبروری    17از تاریخ  

 ذیل برای بررسی قابل دسترس خواھد بود: 
 

 اپارتمان ھای میلروز منور     گو کانتی سن دیھ
Housing and Community Development Services 1678 Melrose Ave., Apt.13 
3989 Ruffin Road Chula Vista, CA 91911 
San Diego, CA 92123 
 
Towncentre Manor Apartments L St. Manor Apartments 
434 F St., Apt. 101 584 L St., Apt. F 
Chula Vista, CA 91911 Chula Vista, CA 91911 
 
Dorothy St. Manor Apartments  
778 Dorothy St., Apt. A 
Chula Vista, CA 91911 
 

Housing and Community Development Services 
 www.sdhcd.orgویب سایت:  

 
پایان می یابد ارائھ   2023اپریل  5روزه نظردھی کھ بھ تاریخ  45نظریات کتبی را میتوانید قبل از استماع عامھ و در جریان دوره 

 کنید بھ: 
 

 گو کانتی سن دیھ
 خدمات مسکن و انکشاف جامعھ 

 بھ: مونیک مرسیر 
3989 Ruffin Road,  

San Diego, CA 92123 
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