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 توفر. بشیكاغو لإلسكان العامة الھیئة من صادرة قانونیة لوثیقة أو (HUD) الحضریة والتنمیة اإلسكان وزارة من صادرة لوثیقة ترجمة عن عبارة الوثیقة ھذه
 اإلنجلیزیة النسخة وتعد. والتزاماتك حقوقك فھمك في لك مساعدة كأداة الترجمة ھذه بشیكاغو لإلسكان العامة الھیئة أو/و الحضریة والتنمیة اإلسكان وزارة

 .ةرسمی وثیقة لیست المترجمة الوثیقة وھذه. والحاكمة والقانونیة الرسمیة النسخة ھي الوثیقة ھذه من

 2020 لعام السن لكبار المقترحة العام اإلسكان خطة 
 RADتنبیھ لجمیع قاطني المساكن الحكومیة والمشاركین في برنامج 

 
) التحدیثات المقترحة بشأن خطة اإلسكان العام لكبار السن ألجل تقدیم التعلیقات CHAتُصدر ھیئة اإلسكان بشیكاغو (

 المحلیة، والقوانین الوالیات وقوانین الفیدرالیة للوائح االمتثال لضمان السیاسات على التغییرات ھذه أُجریت وقدالعامة.  
     . تغییرھا أو اإلسكان إدارة ممارسات بتبني) CHA( بشیكاغو اإلسكان لھیئة السماح عن فضالً 

 
وبالرغم من تشجیع  .2020فبرایر  20ینایر وتنتھي في  21یوًما في  30تبدأ فترة التعلیقات العامة التي تبلغ مدتھا 

) جمیع المشاركین في البرنامج والمقیمین والمجتمع بأكملھ على مراجعة التحدیثات CHAھیئة شیكاغو لإلسكان (
فإنك غیر ُمطالب ) وحضور جلسات االستماع وترحیبھا بذلك، SDHPالعام لكبار السن (المقترحة لخطة اإلسكان 

وفیما یلي تواریخ جلسات االستماع للتعلیقات العامة وأوقاتھا بحضور جلسات التعلیق العامة من أجل تقدیم التعلیقات.  
 وأماكنھا:  

 
 إس برینستون 4250مساًء: شقق میني ریبیرتون،  2:00ینایر، في تمام الساعة  30 •
 إن شیریدان 4645مساًء: إیال فالج یونج ،  4:00فبرایر، في تمام الساعة  5 •
 وات مادیسون 1633صباًحا: باتریك سولیفان ،  11:00فبرایر، في تمام الساعة  11 •

ال )، والجمھور إرسRADیستطیع قاطنو المساكن الحكومیة، والمشاركون في برنامج ُحجة المساعدة اإلیجاریة (
) خالل فترة التعلیقات العامة. وتبدأ فترة التعلیقات العامة SDHPتعلیقاتھم على خطة اإلسكان العام المقترحة لكبار السن (

 فبرایر.   20.  ویجب استالم جمیع التعلیقات بحلول 2020فبرایر  20ینایر وتنتھي في  21یوًما في  30التي تبلغ مدتھا 
 

 2020فبرایر،  20ینایر وحتى  21مقترحة لخطة اإلسكان العام لكبار السن اعتباًرا من ستتوفر نُسخ من التحدیثات ال
  في األماكن التالیة:

 HCV   60 E Van Buren Stالمكاتب اإلداریة لھیئة شیكاغو لإلسكان وبرنامج  •
 FIC(   4859 S Wabash Stمركز االستثمار األسري ( •
 E 32nd St 243  مكتب المجلس االستشاري المركزي  •
 W 35th St 10   الجنوب - HCVالمكتب اإلقلیمي لبرنامج  •
 S Albany Ave 1852   الغرب  - HCVالمكتب اإلقلیمي لبرنامج  •
  Little Village  4225 W 25th St منزل حي إیري: •
     West Town 1347 W Erie St 
  N Pulaski Rd 1922 المكتب الشماليائتالف اإلسكان اإلسباني:  •
  S Blue Island 1915 المكتب الجنوبي     
 S Commercial 9010المكتب الجنوبي الشرقي     
• www.thecha.org 
 
 تقدَّم التعلیقات بالبرید أو البرید اإللكتروني أو الفاكس إلى: •
• Chicago Housing Authority (ھیئة شیكاغو لإلسكان) 
• Attention  خطة اإلسكان العام لكبار السن : 
• 60 E. Van Buren St ,12th Floor 
• Chicago, IL  60605 
• commentontheplan@thecha.org 
  913.7837. 312فاكس:  •
 

. لتقدیم طلب 312.913-7300إذا كان لدیك أي سؤال بخصوص ھذا اإلشعار، فیُرجى االتصال بھیئة شیكاغو لإلسكان على الرقم 
 .312.913.7690مة معقول، یُرجى االتصال على على مكان إقا

 3603و  866.331العناصر 
 
 

 
 

http://www.thecha.org/

