
 اعالمیھ عمومی 
 نھاد مسکن کانتی سن دیھ گو 

 
 برنامھ آژانس مسکن عمومی 

 2023-2024برنامھ سالیانھ سال مالی 
 

صبح یک   9:00ساعت  2023آوریل   5ھای کمیسیونری نھاد مسکن کانتی سن دیھ گو، در تاریخ شود کھ ھیئتبدینوسیلھ اعالم می
برگزار  Pacific Highway, San Diego, CA  1600ی بھ آدرس  مرکز اداری کانت  310جلسھ رسیدگی عمومی در اتاق 

 Public Housingھای مسکن عمومی (، پذیرش2023-2024بیانات عمومی درباره برنامھ سالیانھ پیشنھادی سال مالی  کنند.می
Admissions () و خط مشی تداوم اسکانContinued Occupancy Policy (8ن بخش و برنامھ اداری ھزینھ انتخاب مسک  

)Housing Choice Voucher Section 8 Administrative Plan (ھای  ، برنامھ2023فوریھ   17در   شود.استماع می
 شوند. روز برای بررسی عمومی و دوره اظھارنظر منتشر می 45مذکور بھ مدت 

 
 Public Housingومی (ھای مسکن عم، پذیرش2023-2024یانات عمومی درباره برنامھ سالیانھ پیشنھادی سال مالی 

Admissions () و خط مشی تداوم اسکانContinued Occupancy Policy ( 8و برنامھ اداری ھزینھ انتخاب مسکن بخش  
)Housing Choice Voucher Section 8 Administrative Plan (استماع می) شود. آژانس مسکن عمومیPublic 

Housing Agency, PHA (ھای  مشیی خطیک راھنمای جامع حاوPHA  ،ھا، عملیات و راھبردھای رفع نیازھا و اھداف  برنامھ
 Continuedو خط مشی تداوم اسکان () Public Housing Admissionsھای مسکن عمومی (محلی است. پذیرش

Occupancy Policy (  8و برنامھ اداری بخش )Section 8 Administrative Plan (ت برنامھ  اسناد دولتی ھستند جھت مدیری
 ھستند.  PHA  8مسکن عمومی و برنامھ بخش 

 
آژانس مسکن عمومی،   2023-2024شود نظرات خود درباره برنامھ سالیانھ  بھ جای روش حضوری، از عموم مردم دعوت می

را از طریق ایمیل   8ھای مسکن عمومی و خط مشی تداوم اسکان و ھزینھ انتخاب مسکن بخش پذیرش
publiccomment@sdcounty.ca.gov .ھمھ نظرات ارسالی برای اعضای کمسیونرھا و مسئول اداری ارشد   . ارایھ کنند

 شود. شود. نظرات تا پایان جلسھ پذیرفتھ میجھت بررسی فرستاده می
 

طریق  2023فوریھ    17از   از  بالفاصلھ   ،www.sdhcd.org  در می و  کرد  پیدا  دسترسی  پشتیبان  اسناد  و  مذکور  اسناد  بھ  توان 
 ھای زیر جھت بررسی موجود ھستند: مکان

 
County of San Diego Melrose Manor Apartments 
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.orgتارنما: 

 
 ارایھ کرد.   2023آوریل  5روزه تا -45توان قبل از جلسھ رسیدگی عمومی و در مدت دوره اظھارنظر نظرات کتبی را می

 
County of San Diego 

Housing and Community Development Services 
Attn: Monique Mercier 

3989 Ruffin Road,  
San Diego, CA 92123 
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	نهاد مسکن کانتی سن دیه گو

