
 

 
 

 .ھیئة اإلسكان بمقاطعة سان دییغو 
 اجتماع المجلس االستشاري للسكان  
 صباًحا  11:30 -صباًحا  10:00، 2021فبرایر  11الخمیس، 

Microsoft Teams 
 

 محاضر االجتماع 
 
 

 الحضور:
 

 .J)، جیھ فیالریل (R. Ramirezرامیریز ()، آر J. Mendez)، جیھ مندیز (N. Martinezإن مارتینیز ( )8ھیئة اإلسكان: (
Villareal) إیھ بوینسوكیسو ،(A. Buensuceso،(  ) إیھ ماكولA. McCall) إم میرسییھ ،(M. Mercier  أن ألكانتارا ،(

)N. Alcantara ( 
 

)، أس   .AcostaA)، إیھ أكوستا (D. Simpson)، دي سیمبسون ( C. Wollasسي والس ( المجلس االستشاري للسكان:
)، سي كاستییو  A. Reyes)، أیھ رییس (M. McKell)، أم ماكیل ( R. Jacobs)، آر جاكوبس (S. Rodriguezرودریجیز (

)C. Castillo( 
 

تم تحدید أربعة وعشرین عضًوا من الجمھور، ویشمل ذلك مندوبي ھیئة اإلسكان والمشاركین إما عن طریق اسم  الزوار: 
 االجتماع أو رقم الھاتف 

 
 صباًحا إلثبات النصاب القانوني. جمیع األعضاء حاضرون.  10:23أعلنت الرئیسة كارول والس انعقاد االجتماع في الساعة 

 

 جدول األعمال 
 

 عرض تقدیمي: التحدیث السنوي الخاص بخطة الوكالة وطلب الحصول على تعلیقات  .1
(مونیك   .1 المھمة  والتغییرات  الوكالة  خطة  على  عامة  (نظرة  رامیریز Monique Mercierمیرسییھ  روبن   ،(

)Robin Ramirez) أنثوني ماكول ،(Anthony McCall(( 
لألسر   .1 الجدیدة  القسائم  الجدید/  التمویل  الخطة الخمسیة  بأھداف  المرحلي الخاص  التقریر   المحتاجةیشمل 

 والموارد واألنشطة للمشاركین والتواصل مع مالك العقار.  للمساعدة
 

 2022-2021تغییرات مھمة في مسودة الخطة اإلداریة للسنة المالیة  .2
 

مجموعات    )LEPتتقن اللغة اإلنجلیزیة بصورة محدودة (لألسر التي    خدمات الترجمةستشمل   •
 للغتین العربیة واإلسبانیة للوثائق األساسیة المحددة 

 سنوات للرفض التقدیري لبعض الجرائم  3إلى  5من  فترات الحظر الجنائي تغیرت  •
أُضیفت معاییر تقییم لألسر التي تطلُب استثناء   -  سیاسة االستثناء من المعاییر الخاصة باإلعانة  •

 من المعاییر الخاصة باإلعانة وتُلبي متطلبات الصحة والسالمة
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التوعیة فرص متساویة لوصول ُمالك العقارات  یجب أن تضمن اتصاالت   -   التواصل مع الُمالك  •
الذین یتقنون اللغة اإلنجلیزیة بصورة محدودة أو الذین لدیھم احتیاجات اتصال مرتبطة بأحد أنواع  

 اإلعاقة. 
أُضیفت لغة وصفیة ألنشطة التحویل المزمعة في إطار    -  إعادة التأھیل المعتدلة  -البرامج الخاصة   •

 اإلیجار".  "المشروع النموذجي إلعانات 
أُضیفت خیارات للسماح بإجراء المقابالت    التواصل عن ُبعد   - المراجعات والجلسات غیر الرسمیة   •

 عن بُعد وإرسال المستندات اإللكترونیة
 . 1000إلى  750زیادة عدد اإلحاالت للمشردین من   - حدود التفضیالت المحلیة الخاصة •

 
 یرات المھمة وتقریر صندوق رأس المال )، التغیACOPسیاسة القبول واإلشغال المستمر ( .3

 
 تم تحدیث اإلیجارات لجمیع أحجام غرف النوم  -اإلیجارات الموحدة والقصوى •
تمت إضافة سیاسة تحدد معاییر تحدید حیوانات الخدمة    — المعقولة الترتیبات التیسیریة سیاسة •

 الدعم   حیوانات و/أو 
تقدیم الخدمات بسبب زیادة متوسط   • تحدیث الجدول وإضافة تنازل إلى    —  الدخلحاالت إنھاء 

% عن  120المتطلبات للمقیمین الذین تم إنھاء تقدیم الخدمة لھم والذین یزید متوسط دخلھم بنسبة  
 )AMIمتوسط الدخل في المنطقة (

o تم اإلعفاء من ھذه السیاسة في الوقت الراھن. 19-نظًرا لظروف كوفید ، 
 ت عن بُعد إضافة خیارات انعقاد الجلسا —  الطعون  •
تمت إضافة فترة حظر مدتھا ثالث سنوات بالنسبة ألعمال الرشوة؛ تم   — فترات الحظر الجنائي •

 تغییر فترة الحظر بالنسبة لبعض المخدرات والنشاط اإلجرامي العنیف من خمس إلى ثالث سنوات 
 تحدیث صندوق رأس المال  .4

 دوالر  253,000 •
o  التوزیع في تشوال فیستا تاون سنتر استبدال خدمة الكھرباء وخدمات 

 ملیون دوالر لمواقع اإلسكان العام من أجل تحسین المباني 2.9خصصت المقاطعة  •
 

 التعلیقات على خطة الوكالة: 
 

أھداف الخطة الخمسیة   الُمحرز في  التقدم  لدعم  بتعلیقات  الجمھور  تقدم  الحاضرین.  تعلیقات جمھور  لتلقي  الفرصة  (أُتیحت 
) واختبار اإلسكان العادل وتغییرات فترة  FSSعلى وجھ التحدید برنامج االكتفاء الذاتي لألسر (  -غییرات المقترحة  للوكالة والت

 الحظر وحوافز عقود اإلیجار) 
 

 2022-2021التعلیق الرسمي للمجلس االستشاري على مسودة خطة الوكالة السنویة 
، تم  2021أسماء األعضاء. نیابة عن للمجلس االستشاري للسكان لعام  أجرت الرئیسة كارول والس تصویتًا من خالل نداء 

 تقدیم تعلیق لدعم الخطة كما قُدمت من خالل التصویت باإلجماع. لم یتم تقدیم تعلیقات بإجراء تغییرات على المسودة المقترحة.
 

 البنود اإلعالمیة .2

o ت المتحدة (عرض تقدیمي: إعفاءات إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة بالوالیاHUD(میرسییھ)  19-) نظًرا لظروف كوفید ** 
o (مارتینیز، نائب المدیر) عرض تقدیمي: نظرة عامة على المیزانیة الفدرالیة 
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 أسئلة الجمھور/ تعلیقات الجمھور/ موارد الجمھور  .3
o  دییغو: الموقع اإللكتروني لھیئة اإلسكان بمقاطعة سان  www.sdhcd.org  

 األخبار والخطط والسیاسات والتقاریر  .1
 اإلعالنات  .2
 معونة اإلیجار  .3

o   البرید اإللكتروني لمجلس إدارة ھیئة اإلسكان بمقاطعة
 سان دییغو: 

 HACSDBOARDS.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV أوًال: 
 للتعلیقات على الخطة واألعمال الرسمیة لمجلس اإلدارة 

 
 فض االجتماع  .4

 
 صباًحا   11:23رفعت الرئیسة والس الجلسة الساعة 

 
 

 ) للمجلس االستشاري للسكان. HCDSاإللكتروني الخاص بھیئة اإلسكان بمقاطعة سان دییغو (یتم تحدید موعد االجتماع القادم ونشره على الموقع 

http://www.sdhcd.org/
mailto:HACSDBOARDS.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV
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