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   ) وسكان اإلسكان العامHCVإعالن لجمیع المشتركین في برنامج قسائم اختیار السكن (
 RAD PBVوسكان برنامج 

 ) HCVبشأن التحدیثات المقترحة في الخطة اإلداریة لبرنامج قسائم اختیار السكن (
 االیجار ) وعقود ACOPوتحدیثات سیاسة القبول واستمرار اإلشغال ( 

 
اإلداریة وسیاسة القبول    HCV) أنھا ستطرح التحدیثات المقترحة لخطة برنامج  CHAقررت ھیئة إسكان شیكاغو (

 للمناقشة والتعلیقات العامة.    2022) وعقود االیجار للسنة المالیة ACOPواستمرار واإلشغال (
 

بالرغم من أن    . 2022مایو    31أبریل وتنتھي في    29یوًما في    30تبدأ فترة المناقشة العامة الممتدة  
رحة  الھیئة تشجع وترحب بجمیع المشاركین في البرنامج والسكان والمجتمع بأكملھ لالطالع على التحدیثات المقت 

إال أنك غیر ُملزم بحضور    ،2022وعقود االیجار للسنة المالیة    ACOPاإلداریة وسیاسة    HCVلخطة برنامج  
إبداء اآلراء. وإن حضورك أو غیابك عن االجتماعات ال یؤثر على وضعك   العام من أجل  التعلیق  اجتماعات 

 السكني.  
 

 ستعقد الھیئة اجتماعین اثنین للمناقشة العامة، اجتماع بالبث المباشر واجتماع حضوري. 
 FIC 4859 S Wabashوان مساًء، العن 6:00، الساعة  2022مایو   11األربعاء  

 (سیحضر مترجمون فوریون للغة اإلشارة واللغة اإلسبانیة.) 
 واالجتماع اآلخر 

 https://youtu.be/PgGi1HWFytMص، على   11:00الساعة   2022مایو   16اإلثنین 
 للدخول إلى االجتماع العام  ACOP-HCVواضغط على زر   www.thecha.orgأو ادخل إلى  

 (سیصدر تسجیل للبث بعد االجتماع.  
 وسیحضر مترجمون فوریون للغة اإلشارة واللغة اإلسبانیة.) 

 
وعقود االیجار إلكترونیًا إلى   ACOPوسیاسة    HCVیرجى إرسال التعلیقات المتعلقة بالخطة اإلداریة لبرنامج 

commentontheplan@thecha.org    .قبل كل اجتماع أو كتابتھا في مربع الدردشة خالل البث المباشر
 یقات المستلمة إلى قائمة التعلیقات وسیرد علیھا أثناء البث أو كتابیًا في القائمة.   ستُضاف جمیع التعل

 
إذا كنت بحاجة إلى خدمات الترجمة، یرجى قراءة اإلشعار المرفق أو الرجوع إلى مدیر عقارك السكني لمزید 

 من التفاصیل. 
 

وعقود االیجار المقترحة لسنة   ACOPاإلداریة وسیاسة   HCVسیتوفر ملخص ونسخة كاملة من خطة برنامج 
. یمكنك أیًضا إرسال تعلیقاتك على الخطة  أبریل  29بدًءا من   www.thecha.orgعلى موقع الھیئة   2022

 . 2022مایو  31وآخر موعد الستالم التعلیقات الالزم ختمھا بطابع البرید ھو المقترحة بالبرید أو الفاكس.  

 اإللكتروني أو بالفاكس إلى: تُرسل التعلیقات بالبرید العادي أو 
 Chicago Housing Authority 
 Attention :Proposed FY2022 HCV Admin Plan, ACOP & Lease 
 60 Floor thE. Van Buren Street, 12 
 Chicago, IL  60605 
 commentontheplan@thecha.org 
   :312.913.7837فاكس   

 
 

 . 7300-312.913إذا كانت لدیك أسئلة حول ھذا اإلشعار، فیُرجى االتصال بالرقم 
 . 312.913.7062لطلب الترتیبات التیسیریة الخاصة، یُرجى االتصال بالرقم  

TTY 866.331.3603  

https://youtu.be/PgGi1HWFytM
mailto:commentontheplan@thecha.org

