
 

 
 

 محاضر االجتماع

ھیئة اإلسكان بمقاطعة سان دییغو اجتماع المجلس  
 االستشاري للسكان

 جدول أعمال االجتماع العادي
 صباًحا 10:30 -صباًحا  9:00، 2021یونیو  16األربعاء 

 Microsoft Teamsبرنامج 
 

 برنامج األعمال 
 
 

)  Darlene Simpsonصباًحا من قبل الرئیسة دارلین سیمبسون ( 9:06تم عقد االجتماع في الساعة  الجلسة العادیة:  . أ
دة أن النصاب القانوني ألعضاء مجلس اإلدارة المعینین موجود.   مؤّكِ

 الحاضرون:

)، آر M Moraleja)، أم مورالیھا (J. Mendez)، جیھ مندیز ( N. Martinezأن مارتینیز ( )8ھیئة اإلسكان: ( 
)، كیھ L. Payton)، أل بایتون (M. Mercier)، أم میرسییھ (J. Songسونج ()، جیھ  R. Ramirezرامیریز (

 ). K. Gonzalezجونزالیز (

 .C)، سي والس (A. Acosta)، إیھ أكوستا (D. Simpsonدي سیمبسون (: ) 7( المجلس االستشاري للسكان
Wollas) أس رودریجیز ،(S. Rodriguez) أم ماكیل ،(M. McKell) آر جاكوبس ،(R. Jacobs سي كاستییو ،(

)C. Castillo ( 

 ) D. Tailleartدي تیل آرت ( )1جمعیة المساعدة القانونیة: (

) عضًوا من الجمھور، ویشمل ذلك مندوبي ھیئة اإلسكان والمشاركین إما عن طریق اسم  15تم تحدید ( الزوار:
 االجتماع أو رقم الھاتف.

 مواد المناقشة: .ب
 

دانییل تیل آرت  -التقدیمي لإلسكان العادل (المساعدة القانونیة عرض تقدیمي إعالمي: العرض  .1
)Danielle Tailleart (( 
مناقشة وتحدید اإلسكان العادل والفئات المشمولة بالحمایة والتمییز من حیث   -معلومات عامة  .1

 .19-الصلة بكوفید 
مؤھلة لكونھا إعاقة  19بكوفید قد تكون الحالة الصحیة المتعلقة    - 19تحدیثات واتجاھات كوفید  .2

 بموجب قوانین اإلسكان العادل. 
سیعمل حظر اإلخالء على وقف اإلخالء في جمیع  -حظر اإلخالء الجدید في مقاطعة سان دییغو  .3

 المراحل ما لم یكن اإلخالء ضروریًا بسبب "تھدید وشیك للصحة والسالمة". 
ء أیًضا من الزیادات في اإلیجار على العقارات یحد حظر اإلخال -الوقف االختیاري لزیادة اإلیجار  .4

. ال یمكن زیادة اإلیجار بأي مبلغ أكبر من مؤشر 2021یولیو  1إلى   2021یونیو  3المؤھلة من 
 ) للعام السابق.CPIأسعار المستھلك (

یحظر قانون المستأجر على المحكمة أن تثبت   - AB 3088/SB 91الحمایة من اإلخالء بموجب  .5
، مع مراعاة بعض االستثناءات.  2021یولیو   1تأجر بكونھ ُمحتِجًزا غیر قانوني قبل إدانة المس



 یجب أن یكون إلخطارات إنھاء عقد اإلیجار ألسباب أخرى غیر عدم السداد سبب عادل. 
یفرض حظر اإلخالء متطلبات جدیدة على جمیع اإلخطارات التي  -متطلبات اإلخطار الجدیدة  .6

، بخالف اإلخطارات الخاصة بعدم سداد اإلیجار. ویؤثر ھذا على  تزعم إنھاء عقد اإلیجار
 المحتجزین غیر القانونیین الحالیین وإخطارات اإلنھاء التي تم تقدیمھا مسبقًا. 

 

 أسئلة/ تعلیقات/ موارد عن العرض التقدیمي لإلسكان العادل

 www.lassd.orgالموقع اإللكتروني لجمعیة المساعدة القانونیة:  .1
 (فریق االستقبال)  844-449-3500رقم ھاتف جمعیة المساعدة القانونیة:  .2
التقدیمي على الموقع اإللكتروني لھیئة اإلسكان بمقاطعة سان  PowerPointسیتم توفیر عرض  .3

 دییغو.
 التصال بجھة إنفاذ القوانین فیما یتعلق بانتھاكات قوانین الوحدة. ا .4
 االتصال بأخصائي اإلسكان لطلب معاینة خاصة. .5

 
 

 )) Maryneeza Moralejaعرض تقدیمي إعالمي: مراجعة المیزانیة (مارینیزا مورالیھا ( .2
بمقاطعة سان دییغو حالیًا ما تخدم ھیئة اإلسكان  - 2022-2021المیزانیة الموصى بھا للسنة المالیة  .1

أسرة من خالل برامج معونة اإلیجار المختلفة وكذلك في مواقع اإلسكان العام،   11,000یقرب من 
 التي تملكھا وتدیرھا ھیئة اإلسكان بمقاطعة سان دییغو.

 ملیون دوالر. 189.9تبلغ المیزانیة الموصى بھا  .2
o  دوالرملیون  187.0تبلغ میزانیة معونة اإلسكان 
o  ملیون دوالر  0.6تبلغ میزانیة برامج اإلسكان األخرى 
o  ملیون دوالر لخمسة مواقع سكنیة. 2.3تبلغ میزانیة اإلسكان العام 

 أسئلة/تعلیقات عامة على مراجعة المیزانیة: 

 تم إفساح المجال لتعلیقات الحضور العامة. قدم الجمھور تعلیقات لدعم تغییرات المیزانیة المقترحة.

فجوة بین الطلب وتوافر قسائم اختیار اإلسكان، ومع ذلك تعمل ھیئة اإلسكان بمقاطعة    توجد  .1
 سان دییغو بشكل دؤوب لتحقیق التوازن في المیزانیة وضمان استدامة الخدمات.

كان ھناك اھتمام بمعرفة المزید عن البرامج بالنسبة لمشتري المنازل ألول مرة. تم توفیر   .2
وبرامج مشتري   اإللكتروني لھیئة اإلسكان بمقاطعة سان دییغو،رابط لصفحة الموقع 

المنازل. یشمل ذلك معلومات حول برنامج معونة الدفع المقدم الذي  وأصحاب المنازل
تدیره لجنة اإلسكان في سان دییغو. سیتم التوصیة بعرض تقدیمي إعالمي حول البرامج  

 الحالیة لمشتري المنازل ألول مرة الجتماع مستقبلي للمجلس االستشاري للسكان.
 
 

) الجدیدة (مونیك میرسییھ ARPAقانون خطة اإلنقاذ األمریكیة (عرض تقدیمي إعالمي: برامج  .3
)Monique Mercier ((  تم توفیر معلومات عامة حول قسائم اإلسكان في حاالت الطوارئ
)EHV  تشمل العناصر التي تمت مناقشتھا األھلیة، وإمكانیة الوصول، والخدمات، والقیود .(

 عن قسائم اختیار اإلسكان. الزمنیة، وكیف تختلف قسیمة اختیار اإلسكان
 

 أسئلة/ تعلیقات/ موارد عامة .1
 www.sdhcd.orgالموقع اإللكتروني لھیئة اإلسكان بمقاطعة سان دییغو: .1
 www.lassd.orgالموقع اإللكتروني لجمعیة المساعدة القانونیة:  .2
تم اإلعراب عن القلق لعدم التمكن من التواصل مع أخصائي اإلسكان. إذا كان العمیل غیر قادر   .3

 ). Robin Ramirezعلى التواصل مع أخصائي اإلسكان، فاتصل بالمشرف أو روبن رامیرز (

http://www.lassd.org/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sdhcd/home-buyers-owners/overview.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sdhcd/home-buyers-owners/overview.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/sdhcd/home-buyers-owners/overview.html
http://www.sdhcd.org/
http://www.lassd.org/


السكان یشید بھیئة اإلسكان بمقاطعة سان دییغو للخدمة االستثنائیة المستمرة التي تلقتھا تم تلقي تعلیق من أحد  .2
 من أخصائیة اإلسكان التي تعاملت معھا. 

 
 فض االجتماع .4

 صباًحا. 10:32فضت الرئیسة سیمبسون االجتماع الساعة 
 
 

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