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Informacja dla mieszkańców mieszkań komunalnych CHA  
i uczestników programu HCV 

Proponowany Plan roczny MTW na rok finansowy 2023 
 

 
Chicago Housing Authority (CHA) publikuje proponowany roczny plan MTW na rok budżetowy 2023 w 
celu konsultacji społecznych. 30-dniowy okres debaty publicznej rozpoczyna się w dniu 28 lipca i kończy 
26 sierpnia 2022 r.  Urząd CHA zachęca i zaprasza wszystkich uczestników programu, mieszkańców i 
innych członków społeczności do zapoznania się z proponowanymi zmianami w Planie MTW na rok 2023. 
Do zgłaszania uwag nie jest konieczny udział ani oglądanie transmisji debaty publicznej. Państwa 
obecność lub nieobecność na spotkaniu nie ma wpływu na Państwa zakwaterowanie.  
 
Urząd CHA będzie transmitować na żywo oraz zorganizuje jedno spotkanie osobiste. Daty i godziny są 
następujące:  

 
Środa, 3 sierpnia, godz. 11:00 – transmisja: Wejść na stronę www.thecha.org (Kliknąć LIVE 
FY2023 Annual Plan Comment Hearing. (Dostępne będzie tłumaczenie na język migowy.) 
 
Środa, 9 sierpnia 2022 r., godz. 18:00, FIC 4859 S Wabash 
(Na spotkaniu obecni będą tłumacze języka migowego i hiszpańskiego). 
 
Poniedziałek, 15 sierpnia, godz. 11:00 – transmisja: Wejść na stronę www.thecha.org (Kliknąć 
LIVE FY2023 Annual Plan Comment Hearing. (Dostępne będzie tłumaczenie na język migowy.) 
 

Nagranie transmisji będzie dostępne po zakończeniu spotkania. Sesja tłumaczona na język hiszpański 
będzie dostępna 9 sierpnia. Jeśli potrzebują Państwo usług tłumaczeniowych, należy zapoznać się z 
załączonym zawiadomieniem lub skontaktować się z zarządcą nieruchomości, aby uzyskać więcej 
szczegółów. 
 
Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących planu rocznego drogą elektroniczną na adres 
commentontheplan@thecha.org przed każdym spotkaniem lub 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.   
 
Streszczenie i pełny proponowany plan roczny na rok 2023 będzie dostępny na stronie internetowej CHA 
pod adresem www.thecha.org od 28 lipca. Uwagi do proponowanego planu na rok budżetowy 2023 
można również wysyłać pocztą lub faksem. Wszystkie uwagi należy nadsyłać do 26 sierpnia 2022 roku. 

Poniżej podajemy adres pocztowy, adres e-mail i numer faksu do przesyłania uwag: 
 

 Chicago Housing Authority 
 Attention: Proposed FY2023 MTW Annual Plan  
 60 E. Van Buren St, 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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