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 كقح ةسرامم يف ةبغر كيدلو 1/10/99 خيرات لبق )CHA( وغاكيش ناكسإ ةئيه يف اًقباس اًرجأتسم تنك اذإ
  .هاندأ ةدراولا تامولعملا ةءارق ىجرُيف ،ةدوعلا يف

 لاغشإ ىلع اهقيبطت متيس يتلا ىرخألا تادنتسملاو راجيإلا دقعو )TSP( رجأتسملا رايتخا ةطخ ةدوسم رفوتت
 .قيلعتلاو ةعجارملل سواه يفيل ققش يف نيميقملا

 تادحولا نوكتس  .يونيلإ ،وغاكيش ،كراب زرجور ةقطنم يف عقت نسلا رابكل ةينكس تاراقع سواه يفيل
 دعب اوبلاطي مل نيذلاو نيقحتسملا 1/10/1999 لبق ام يرجأتسمل ةحاتم عورشملا اذه نمض ةدوجوملا
 عورشملل ةعباتلا مئاسقلل نيقحتسملا نيمدقتملاو نيطوتلا ةداعإ قوقح دقع بجومب ةدوعلا يف مهقحب
)PBV(. وغاكيش ناكسإ ةئيه تلمع )CHA( لوقعملا رعسلا يذ ناكسإلا صرف نم ديزملا بلجل اهيعس يف 
 راجيإلا دقعو )TSP( رجأتسملا رايتخا ةطخ ةغايص ىلع ةيراقعلا ةكرشلا عم رواشتلاب كراب زرجور ىلإ
 .سواه يفيل يف مادختسالل

 ةيطخلا تاقيلعتلا وغاكيش ناكسإ ةئيه اهيف يقلتت يتلا اًموي 30 اهتدم يتلا ةماعلا تاقيلعتلا ةرتف قيلعت متيس
 سوريف ببسب ةماعلا تاعامتجالا عيمج وغاكيش ناكسإ ةئيه تقلع ثيح  .2020 ويام 15 ىتح ليربأ 16 نم
 ىلإ اًينورتكلإ تاقيلعتلا ميدقت مكنم بلطن ةماعلا تاقيلعتلا تاعامتجا نع اًضوعو .19 دجتسملا انوروك

commentontheplan@thecha.org. 2020 ويام 15 لبق تاقيلعتلا عيمج مالتسا بجي.    

 عقوملا ىلع ةحاتم ىرخألا تادنتسملاو سواه يفيل يف راجيإلا دقعو )TSP( رجأتسملا رايتخا ةطخ نوكتس
 ىلع 2020 ،ويام 15 ىتح ليربأ 16 نم اًرابتعا وغاكيش ناكسإ ةئيهل ينورتكلإلا
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comment  

ةيتوص  ةلاسر  كرتاو  مقرلاب 1031-948-844-1  لاصتالا  ىجري  ،ةيروفلا  ةمجرتلا  ةمدخ  ىلإ  ةجاح  يف  تنك  اذإ 
chala@thecha.org  ىلإ اًينورتكلإ اًديرب لسرأ وأ 

 
  :ىلإ سكافلا وأ ينورتكلإلا ديربلا وأ ديربلا ربع تاقيلعتلا لسرُت

  وغاكيش ناكسإ ةئيه
   سواه يفيل يف راجيإلا دقعو )TSP( رجأتسملا رايتخا ةطخ ةدوسم :ةيانعل

  رشع يناثلا قباطلا ،نيرويب ناف تسيإ عراش 60
  60605 يونيلإ ،وغاكيش

commentontheplan@thecha.org  
   913.7837 .312 :سكاف
 
  

 .7300-312.913 مقرلا ىلع وغاكيش ناكسإ ةئيهب لاصتالا ىجرُيف ،راعشإلا اذه لوح ةلئسأ كيدل تناك اذإ
 .312.913.7062 مقرلاب لاصتالا ىجرُي ،ةفلكتلا روسيم نكسلا بلطلو

TTY 866.331.3603 
 



ةيرضحلا ةيمنتلاو  ناكسإلا  ةرازو  نم  ةرداص  ةقيثول  ةمجرت  نع  ةرابع  ةقيثولا  هذه   (HUD)  ةينوناق ةقيثول  وأ 
ناكسإلل  ةماعلا  ةئيهلا  وأ  ةيرضحلا و/ ةيم  نتلاو ناكسإلا  ةرازو  رفوت  وغاكيشب . ناكسإلل  ةماعلا  ةئيهلا  نم  ةرداص 

هذه  نم  ةيزيلجنإلا  ةخسنلا  دعتو  كتامازتلاو . كقوقح  كمهف  يف  كل  ةدعاسم  ةادأك  ةمجرتلا  هذه  وغاكيشب 
ةيمسر ةقيثو  تسيل  ةمجرتملا  ةقيثولا  هذهو  ةمكاحلاو . ةينوناقلاو  ةيمسرلا  ةخسنلا  يه  ةقيثولا  . 


