ZAWIADOMIENIE
Jeśli wymienili Państwo Madden Park lub Ida B. Wells Homes w swojej ankiecie wyboru
zakwaterowania jako miejsce, w którym chcieliby Państwo mieszkać, proszę przeczytać
poniższe informacje
Projekt planu wyboru lokatorów (TSP), umowa najmu i inne dokumenty dla Oakwood Shores,
społeczności o mieszanych dochodach są dostępne do wglądu. Deweloper, The Community Builders
Inc., Granite Development oraz UJIMA współpracuje z CHA i grupą roboczą Oakwood Shores nad
opracowaniem projektu TSP i umowy Najmu do wykorzystania w prywatnym przedsięwzięciu
budowlanym znanym jako Oakwood Shores. Jednostki w ramach tego osiedla przeznaczone dla CHA
będą wykorzystywane jako zastępcze lokale mieszkalne dla mieszkańców Madden Park i Ida B.
Wells Homes, którzy nie wybrali swoich stałych lokali jako pierwszego priorytetu. Faza inwestycji
Oakwood Shores będzie zlokalizowana w Chicago na obszarze ograniczonym przez East 37th Place
na północy, South Ellis Ave na wschodzie, East Pershing Road na południu i South Vincennes na
zachodzie.
Od 17 listopada do 16 grudnia 2020 r. CHA prowadzi 30-dniowy okres na publiczne zgłaszanie
uwag na piśmie. Ze względu na COVID-19 urząd CHA zawiesił wszystkie osobiste spotkania
publiczne, a zamiast tego będzie transmitować na żywo jedne konsultacje społeczne. Data i godzina
konsultacji społecznych na żywo są następujące:
Środa, 2 grudnia, godz. 10:00: www.thecha.org/livestream
Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących TSP drogą elektroniczną na adres
commentontheplan@thecha.org co najmniej 48 godzin każdymi konsultacjami społecznymi. Uwagi
będą czytane na żywo w wyżej wymienionym terminie. Komentarze otrzymane po konsultacjach
społecznych zostaną dodane do siatki komentarzy.
Jeśli potrzebujesz usług tłumaczeniowych, zapoznaj się z załączonym zawiadomieniem lub
skontaktuj się z zarządcą nieruchomości, aby uzyskać więcej szczegółów.
Podsumowanie i pełna wersja TSP oraz umowy najmu Oakwood Shores będą dostępne na stronie
internetowej CHA pod adresem www.thecha.org od 17 listopada do 16 grudnia 2020 roku..
Uwagi do szkicu TSP dla Oakwood Shores można również wysyłać pocztą lub faksem. Wszystkie
uwagi muszą wpłynąć do godz. 17:00 w dniu 16 grudnia 2020 roku.
Poniżej podajemy adres pocztowy, adres e-mail lub numer fax do przesyłania uwag:

Chicago Housing Authority

Attention: Draft Oakwood Shores TSP & Lease

60 E. Van Buren Street, 12th Floor

Chicago, IL 60605

commentontheplan@thecha.org

Faks 312. 913.7837
W razie pytań dotyczących niniejszego zawiadomienia prosimy o kontakt z CHA pod numerem
312.913-7300.
Aby w uzasadnionych przypadkach poprosić o odpowiednie dostosowanie , prosimy o kontakt pod
numerem 312.913.7062.
TTY 866.331.3603

