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 2021الخطة السنویة المقترحة للسنة المالیة 
 HCVتنبیھ لجمیع قاطني المساكن الحكومیة والمشاركین في برنامج (قسائم اختیار السكن) 

 
) للسنة المالیة MTWالسنویة المقترحة لالنتقال للعمل () بإصدار الخطة CHAستقوم ھیئة شیكاغو لإلسكان (

 من أجل التعلیق العام.      2021
 

تشجع ھیئة   .2020 سبتمر 14وتنتھي في  سطساغ 14یوًما في  30تبدأ فترة التعلیقات العامة التي تبلغ 
برنامج قسائم اختیار ) وترحب بجمیع المقیمین في اإلسكان الحكومي، والمشاركین في CHAشیكاغو لإلسكان (

والتعلیق على  2021) للسنة المالیة MTW(لوالمجتمع ككل لمراجعة الخطة السنویة المقترحة  )HCVالسكن (
 التغییرات المقترحة. 

 
) بدًءا CHAیوًما لتلقي التعلیقات المكتوبة لھیئة شیكاغو لإلسكان ( 30ستُعقد فترة التعلیقات العامة التي تبلغ 

قامت ھیئة  COVID-19وبسبب انتشار فیروس كرونا الُمستجد   .2020 سبتمر 14وحتى  سطساغ 14من 
) بتعلیق جمیع االجتماعات العامة التي تتم بصورة شخصیة. وبدالً من إقامة جلسات CHAشیكاغو لإلسكان (

ماع ) ببث ثالث جلسات استCHAاستماع التعلیقات العامة بصورة شخصیة، ستقوم ھیئة شیكاغو لإلسكان (
 للتعلیقات العامة. وستكون مواعید وأوقات البث المباشر لجلسات استماع التعلیق العام ھي كما یلي:  

 
   www.thecha.org/livestream: مساءً  1:00، أغسطس  02الخمیس، 

   www.thecha.org/livestream:  صباًحا 10:00، أغسطس 24، االثنین
  www.thecha.org/livestreamصباًحا:  10:00أغسطس،  28، الجمعة

قبل  commentontheplan@thecha.orgیتطلب إرسال التعلیقات المتعلقة بالخطة السنویة إلكترونیًا إلى 
ساعة على األقل من كل جلسة استماع للتعلیق. سیتم قراءة التعلیقات مباشرة خالل األوقات المبینة أعاله.  48

تاحة على موقع ھیئة ستتم إضافة التعلیقات المستلمة بعد جلسة االستماع األخیرة إلى شبكة التعلیقات، وستكون م
 ساعة بعد االستالم.  48) اإللكتروني في غضون CHAشیكاغو لإلسكان (

 
إذا كنت بحاجة إلى خدمات الترجمة، یرجى قراءة اإلشعار المرفق أو مراجعة مدیر الممتلكات لدیك لمزید من 

 التفاصیل.
 

على موقع ھیئة  2021المالیة سیتوفر ملخص من صفحة واحدة والخطة السنویة المقترحة الكاملة للسنة 
سبتمر  14اغسطس وحتى  14من بدًءا  www.thecha.org) على اإلنترنت على CHAشیكاغو لإلسكان (

. 2021. یمكنك أیًضا إرسال التعلیقات بالبرید أو الفاكس فیما یخص الخطة السنویة المقترحة للسنة المالیة 2020
 .2020 سبتمبر 14لخامسة مساء من الساعة ا یجب استالم جمیع التعلیقات بحلول

 یُرجى إرسال التعلیقات بالبرید أو البرید اإللكتروني أو الفاكس إلى:
 ھیئة شیكاغو لإلسكان 
  2021انتباه: الخطة السنویة المقترحة للسنة المالیة  
 60  12إیست، شارع فان بورین، الطابق 
  60605شیكاغو، إلینوي 
 commentontheplan@thecha.org 
  312.913.7837الفاكس: رقم  

 
لطلب إقامة معقولة، یُرجى . 312.913.7300) على الرقم CHAإذا كان لدیك سؤال حول ھذا اإلشعار، فیرجى االتصال بھیئة شیكاغو لإلسكان (

 .312.913.7062االتصال بالرقم 
 TTY :866.331.3603رقم 
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