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WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROGRAMU HCV, MIESZKAŃCÓW MIESZKAŃ 
KOMUNALNYCH  

I MIESZKAŃCÓW MIESZKAŃ RAD PBV 
Proponowane aktualizacje planu zarządzania programem Housing Choice Voucher (HCV), 

Zasad przyjęć i kontynuacji zamieszkania (ACOP) i najmu 
 

Urząd Mieszkalnictwa Miasta Chicago (Chicago Housing Authority, CHA) przekazuje do konsultacji 
publicznych proponowane aktualizacje planu zarządzania programem Housing Choice Voucher 
(HCV), zasad ACOP i najmu na rok budżetowy 2022.   

 
30-dniowy okres debaty publicznej rozpoczyna się 29 kwietnia i kończy się 31 maja 2022 
roku. Urząd CHA zachęca wszystkich uczestników programu, mieszkańców i innych członków 
społeczności do zapoznania się z proponowanymi zmianami w Planie zarządzania programem HCV, 
zasadach ACOP i najmu na rok budżetowy 2022 oraz do uczestnictwa w spotkaniach, jednocześnie 
informując, że do zgłaszania uwag nie jest konieczny udział w tych spotkaniach. Państwa obecność 
lub nieobecność na spotkaniu nie ma wpływu na Państwa zakwaterowanie.  
 

CHA zorganizuje dwa spotkania publiczne, transmitowane na żywo i z udziałem osobistym: 
Środa, 11 maja 2022 r., godz. 18:00, FIC 4859 S Wabash 

(Na spotkaniu obecni będą tłumacze języka migowego i hiszpańskiego). 
oraz 

Poniedziałek, 16 maja 2022 r. o godz. 11:00, https://youtu.be/PgGi1HWFytM 
lub wejść na stronę www.thecha.org i kliknąć przycisk spotania publicznego w sprawie HCV-ACOP 

(Nagranie transmisji będzie dostępne po zakończeniu spotkania.  
Na spotkaniu obecni będą tłumacze języka migowego i hiszpańskiego). 

 
Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących planu zarządzania programem HCV, zasad ACOP i najmu 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres commentontheplan@thecha.org przed sesją 
transmitowaną na żywo lub przesłanie ich na czacie podczas transmisji na żywo.  Wszystkie 
komentarze zostaną dodane do siatki komentarzy i zostanie na nie udzielona odpowiedź podczas 
transmisji na żywo i/lub w formie pisemnej w siatce komentarzy.   
 
Jeśli potrzebują Państwo usług tłumaczeniowych, należy zapoznać się z załączonym 
zawiadomieniem lub skontaktować się z zarządcą nieruchomości, aby uzyskać więcej szczegółów. 
 
Streszczenie i pełna treść proponowanego planu zarządzania programem HCV, zasad ACOP i 
najmu na rok budżetowy 2022 dostępne będą na stronie internetowej CHA pod adresem 
www.thecha.org począwszy od dnia 29 kwietnia. Komentarze do proponowanego planu 
zarządzania programem HCV, zasad ACOP i najmu na rok budżetowy 2022 można również 
przesyłać pocztą lub faksem. Termin przyjmowania wszelkich uwag upływa 31 maja 2022. 

Poniżej podajemy adres pocztowy, adres e-mail i numer faksu do przesyłania uwag: 
 Chicago Housing Authority 
 Attention: Proposed FY2022 HCV Admin Plan, ACOP & Lease 
 60 E. Van Buren Street, 12th Floor 
 Chicago, IL 60605 
 commentontheplan@thecha.org 
 Fax 312. 913.7837  
 
W razie pytań dotyczących niniejszego zawiadomienia prosimy o kontakt telefonicznych z CHA pod numerem 312.913-7300. 
Aby w uzasadnionych przypadkach poprosić o odpowiednie udogodnienia, prosimy o kontakt pod numerem 312.913.7062. 

TTY 866.331.3603  
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