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 انتبه 

ولديك رغبة في ممارسة حقك في  01/0/99قبل تاريخ ( CHA)إذا كنت مستأجًرا سابقًا في هيئة شيكاغو لإلسكان 

 .العودة، فيُرجى قراءة المعلومات الواردة أدناه
 

وعقد اإليجار والمستندات األخرى التي سيتم تطبيقها على إشغال ( TSP)المستأجر تتوفر مسودة خطة اختيار 
 .للمراجعة والتعليق إديث سبورلوك سامبسونالمقيمين في شقق 

 
مشروع  تطوير شمال شيفلد هو عبارة عن مشروع مبتكر إلسكان فئات من المواطنين من ذوي الدخل المختلط، 

المبنيين الخاصين بكبار السن في شقق إديث سبورلوك سامبسون، ويوفر هذا باإلضافة إلى إعادة تأهيل 
يقع المشروع الجديد بين .  شيفيلد. إن 0088وحدة جديدة غير مقيدة بسن المستأجر في  08المشروع 

وفي منطقة لينكولن بارك ( ESS)المبنيين الخاصين بكبار السن في شقق إديث سبورلوك سامبسون 

 .كاغو، إلينويالمجتمعية في شي
 

شيفلد . إن 0088التابع لهيئة شيكاغو لإلسكان في "( PBV)"خمسون وحدة من وحدات المشروع القائم على القسائم 

ولجلب المزيد من فرص .  وستكون متاحة للتأجير من قِبل المتقدمين المؤهلين في قائمة انتظار الهيئة
مع شريكنا المشترك ( CHA)شيكاغو لإلسكان  اإلسكان إلى الجانب الشمالي من شيكاغو، عملت هيئة

 0088وعقد اإليجار لالستخدام في "( TSP)"لصياغة خطة اختيار المستأجر  PIRHLالمطور للمشروع 

 .شيفيلد. إن
 

 01يوًما لتتلقي هيئة شيكاغو لإلسكان تعليقات شفهية وخطية في  01سيتم تعيين فترة التعليقات العامة التي مدتها 

وبينما تشّجع الهيئة وترحب بجميع المقيمين والمجتمع ككل لمراجعة   .1111أبريل  01وتنتهي في مارس 

إال أنه ال يتوجب عليهم حضور التحديثات الُمقترحة على خطة اختيار المستأجر وحضور جلسة االستماع، 

 .  جلسة التعليقات العامة إلرسال التعليقات
 

 : لعامة هو كما يليتاريخ ووقت ومكان جلسة االستماع ا

 12  ،شيفلد. إن 1211شقق إديث سبورلوك سامبسون، : مساءً  0011مارس. 
قد يقدم سكان اإلسكان العام والجمهور تعليقات على خطة اختيار المستأجر في مسودة تطوير شمال شيفيلد وعقد 

أبريل  08عليقات بحلول يجب استالم جميع الت.  اإليجار والمستندات األخرى خالل فترة التعليقات العامة

0808. 
   

مارس  01ستتوفر نسخ من خطة اختيار المستأجر لتطوير شمال شيفلد، وعقد اإليجار والمستندات األخرى اعتباًرا من 

 :في المواقع التالية 1111أبريل  01وحتى 

  شارع إيست  08   المكاتب اإلدارية لهيئة اإلسكان في شيكاغو ولبرنامج قسيمة اختيار السكن

 فان بيورين

  مركز االستثمار األسري(FIC)   9084 ساوث شارع واباش 

  20إيست شارع  092   مكتب المجلس االستشاري المركزي 

  ويست شارع  08    الجنوب -المكتب اإلقليمي لبرنامج قسيمة اختيار السكن

28 

  ويست  0088    الغرب  -المكتب اإلقليمي لبرنامج قسيمة اختيار السكن

 ق روزفلتطري

 ويست نورث أفينو  2890        :لوتشا 
 نورث كريستيانا افينو 0080         

 نورث طريق بوالسكي  0400 مكتب الشمال : التحالف األسباني لالسكان 
 ساوث بلو آيالند  0408 مكتب الجنوب       
 ساوث كوميرشال 4808 مكتب الجنوب الشرقي       
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 :تُرسل التعليقات عبر البريد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس إلى
 هيئة شيكاغو لإلسكان

 خطة اختيار المستأجر في مسودة تطوير شمال شيفيلد وعقد اإليجار : انتباه
 عشرإيست شارع فان بيورين، الطابق الثاني  08

 08088شيكاغو، إلينوي 
commentontheplan@thecha.org  

 40270020. 200: فاكس

 
 

 . 0288-2007402إذا كان لديك سؤال حول هذا اإلشعار، فيُرجى االتصال بهيئة شيكاغو لإلسكان على الرقم 
 .200740270048لطلب سكن بمقابل معقول، يُرجى االتصال بالرقم 
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قة هذه ي وث بارة ال رجمة عن ع قة ت ي وث صادرة ل كان وزارة من  س ية اإل نم ت ة وال ضري ح قة أو (HUD) ال ي وث ية ل ون ان صادرة ق  من 

ئة ي ه عامة ال كان ال س إل كاغو ل ي ش ر .ب وف كان وزارة ت س ية اإل نم ت ة وال ضري ح ئة أو/و ال ي ه عامة ال كان ال س إل  ل
كاغو ي ش ترجمة هذه ب أداة ال ساعدة ك ك م ي ل همك ف ك ف قوق تزاما ح كوال عد .ت سخة وت ن ة ال يزي ل ج قة هذه من اإلن ي وث  ال

سخة هي ن ية ال سم ر ية ال ون قان مة وال حاك قة وهذه .وال ي وث ترجمة ال م ست ال ي قة ل ي ية وث سم  ر

 


