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   )CHAلعنایة سكان اإلسكان العام التابع لھیئة إسكان شیكاغو (
 ) HCVوالمستفیدین من برنامج قسائم السكن (

 2023السنویة المقترحة للسنة المالیة  MTWخطة برنامج 
 

 
من   2023المقترحة للسنة المالیة  ) السنویة  MTW) بصدد إعالن خطة االنتقال إلى العمل (CHAإن ھیئة إسكان شیكاغو (

.   2022أغسطس    26یولیو وتنتھي    28  یوًما في  30أجل أخذ اآلراء والتعلیقات العامة. تبدأ فترة التعلیقات العامة الممتدة  
بالرغم من أن ھیئة إسكان شیكاغو تدعو جمیع المستفیدین من البرنامج وسكان البرنامج والمجتمع ككل إلى االطالع على 

إال أنك غیر ملزم بحضور لقاءات التعلیقات العامة أو    وترحب بذلك،  2023السنویة لعام    MTWدیثات المقترحة لخطة  التح
 مشاھدة البث المباشر لھا من أجل تقدیم التعلیقات. وإن حضورك أو غیابك ال یؤثر على وضعك السكني. 

 
 ستعقد ھیئة إسكان شیكاغو اجتماًعا للتعلیقات العامة بالبث المباشر، وستعقد اجتماًعا حضوریًا. وفیما یلي المواعید واألوقات: 
 

المباشر:  11:00أغسطس،    3األربعاء،   بالبث  الموقع    ص  على    www.thecha.orgادخل   LIVE(اضغط 
FY2023 Annual Plan Comment Hearing. (.ستتوفر الترجمة الفوریة للغة اإلشارة) 

 
 FIC 4859 S Wabashم،  6:00الساعة  2022أغسطس،  9الثالثاء، 

 واللغة اإلسبانیة.) (سیحضر مترجمون فوریون للغة اإلشارة 
 

المباشر:  11:00أغسطس،    15اإلثنین،   بالبث  الموقع    ص  على    www.thecha.orgادخل   LIVE(اضغط 
FY2023 Annual Plan Comment Hearing. (.ستتوفر الترجمة الفوریة للغة اإلشارة) 

 
أغسطس. إذا كنت بحاجة إلى خدمات   8سیتاح تسجیل للبث بعد االجتماع. كما ستتاح الترجمة اإلسبانیة لالجتماع في أسبوع  

 التفاصیل.الترجمة، یرجى قراءة اإلشعار المرفق أو الرجوع إلى مدیر عقارك السكني لمزید من 
 

قبل االجتماع   commentontheplan@thecha.orgیرجى إرسال تعلیقاتكم على الخطة السنویة بالبرید اإللكتروني إلى  
أو كتابتھا في مربع الدردشة خالل البث المباشر.  ستُضاف جمیع التعلیقات المستلمة إلى قائمة التعلیقات وسیرد علیھا أثناء 

 البث أو كتابیًا في القائمة.   
 

ابتداء   www.thecha.orgعلى موقع الھیئة    2023سیتوفر ملخص ونسخة كاملة من الخطة السنویة المقترحة للسنة المالیة  
أغسطس   26یجب استالم جمیع التعلیقات قبل  یولیو. یمكنكم أیًضا إرسال التعلیقات على الخطة بالبرید أو الفاكس.    28من  

2022 . 

 تُرسل التعلیقات بالبرید العادي أو اإللكتروني أو بالفاكس إلى:
 

 Chicago Housing Authority 
 Attention :Proposed FY2023 MTW Annual Plan  
 60 Floor thE. Van Buren St, 12 
 Chicago, IL  60605 
 commentontheplan@thecha.org 
  :913.7837. 312فاكس  

 
 

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

TTY 866.331.3603  

http://www.thecha.org/
http://www.thecha.org/
mailto:commentontheplan@thecha.org

