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 2 بشأن 1 العامة اآلراء لصفحة مسودة - 2021 المالیة للسنة MTW لبرنامج المقترحة السنویة الخطة 
 

 

   :الوحدات تسلیم
 :تشمل التي سكنیة وحدة 119 الـ لتسلیم شیكاغو إسكان ھیئة تخطط •

o 20 بیرشینغ 508 في مختلط دخل وحدة  
o 25 اإلیجاریة المساعدة قسائم لبرنامج تابعة وحدة PRA PBV رایفنزوود آند لورنس وشقق ریزیدنس بارك ھامبولت شقق في 
o 74 لبرنامج تابعة وحدة RAD 1 PBV السن لكبار رایفنزوود مساكن في  

 
 ):MTW( للعمل التنقل برنامج أنشطة

 :MTW برنامج في جدیدة أنشطة ثالثة شیكاغو إسكان ھیئة تقترح •
o حتى الوحدة، حجم عن النظر بغض القسیمة حجم حسب الدفع معیار شیكاغو إسكان ھیئة ستحدد :)2021-1( الدفع معیار لتحدید القسیمة حجم استخدام 

 .القسیمة حجم من أصغر وحدات إلى االنتقال تختار قد التي العائالت تستفید
o قسائم حاملي من كبیرة أعداد على تحتوي التي المباني في الوحدات من لـعیّنة اإلسكان جودة معاییر تفتیش عملیات إجراء HCV  :النشاط ھذا سیتطلب 

 التفتیش عملیة یجعل مما ، عامین كل جمیعًا فحصھم من بدالً  القسائم، حاملي من كبیر عدد بھا التي المباني في عام كل الوحدات من عیّنة تفتیش عملیات
 .التكالیف ویقلل كفاءة أكثر شیكاغو إسكان ھیئة في

o كبار أسر لجمیع دوالر 400 قدره موحدًا طبیًا خصًما شیكاغو إسكان ھیئة ستوفر: اإلعاقة ذوي/السن كبار أسر لجمیع موحد طبي خصم توفیر 
 المناسبة الوثائق على للحصول المشاركین عن العبء إزالة خالل من الخصم من المستحقة األسر من أكبر عدد استفادة یضمن مما اإلعاقة، ذوي/السن

 . الصحیح المبلغ لحساب بالنسبة للموظفین وكذلك وتقدیمھا،
 لبرنامج السنوي التقریر في النشاط ھذا إلغالق خطط وضع مع )2016-01( التنقل استشارات لبرنامج العمل متطلبات بتعلیق شیكاغو إسكان ھیئة ستقوم •

 . 2020 المالیة للسنة MTW للعمل التنقل
 

 ةالتنمی وتحدیثات االستثماري والبناء اإلسكان مخزون في التغییرات
 .ھومز الثروب في وحدة 183 و 4 و 2 و 1 المتفرقة المواقع مناطق في سكنیة وحدة 12 ھدم شیكاغو إسكان ھیئة اقترحت •
 و ، ویلز. ب وإیدا جاردنز وألتجیلد بارك وواشنطن 4 و 2 و 1 المتفرقة المواقع مناطق في األراضي قطع في التصرف شیكاغو إسكان ھیئة اقترحت •

ABLA     . 
 .كبرى رأسمالیة مشاریع عشرة إنشاء في تبدأ أو شیكاغو إسكان ھیئة ستواصل •
 وإیكیس كابریني على تقتصر أن دون تشمل التي المواقع من متنوعة مجموعة في التطویر إعادة نشاط في قدًما للمضي شیكاغو إسكان ھیئة تخطط •

 .  ووستھیفین ھومز تایلر وروبرت القدیم الحي في وباركساید بولیفارد وبارك شورز وأوكوود كورتس ولیكلیر بروبیرتیز ولیكفرونت والثروب
 
 المشروع على القائمة قسائمال
 أو HAP برنامجي إلى منضمة المشروع على القائمة القسائم من قسیمة 14653 تكون أن شیكاغو إسكان ھیئة تتوقع ، 2021 المالیة السنة نھایة بحلول •

AHAP، جدیدة قسیمة 2646 منھا  . 
 

 :اإلیجار معلومات
 والبرامج العام واإلسكان HCV اإلسكان اختیار قسائم عبر MTW برنامج ضمن أسرة 58330 تخدم أن الھیئة تتوقع 2021 المالیة السنة نھایة بحلول •

 .التقلیدیة غیر المحلیة
 ".   شیكاغو مدینة إسكان تمویل"و" كالتمل اختر" برامج أنشطة خالل من تقلیدیة غیر محلیة أسرة 500 یشمل الذي لإلسكان الھیئة تخطط األولى وللمرة •
 .   RAD و Mainstream 5 year و Mod Rehab و VASH تشمل والتي ،MTW قسائم حاملي غیر من أسرة 10900 أیًضا الھیئة تخدم وسوف •

 
 :االنتظار قائمة معلومات
o 2021 المالیة السنة في التالیة الرئیسیة االنتظار قوائم الھیئة ستواصل :Site-Based Family Public Housing )و) مفتوح Community-

Based Scattered Site )مفتوح (و Site-Based Senior Public Housing )و) مفتوح Site-Based PRA (PBV) (و) مفتوح 
Community-Wide HCV (Tenant-Based) (مغلق.( 

 
 

 المالیة المعلومات
 المالیة للسنة البرنامج استخدامات في دوالًرا 1،040،234،425 و MTW برنامج موارد في دوالًرا 1،020،134،971 شیكاغو إسكان ھیئة تتوقع •

 .ثالث طرف من تمویل باستخدام المقدرة المصروفات وإجمالي المقدرة اإلیرادات إجمالي بین المتوقعة الفجوة لملء الھیئة وتخطط. 2021
 .السنویة الخطة من النھائیة النسخة في الجزء ھذا تحدیث یتم وقد 2021 المالیة السنة میزانیة إنھاء لھیئةا تواصل •
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 2 بشأن 2 العامة اآلراء لصفحة مسودة - 2021 المالیة للسنة MTW لبرنامج المقترحة السنویة الخطة 
 

 

 
 MTW لبرنامج الواحد الصندوق مرونة استخدام

 .  كالھما أو تنفیذھا في االستمرار أو المحلیة MTW برنامج أنشطة لتصمیم الواحد الصندوق مرونة استخدام شیكاغو إسكان ھیئة تواصل •
 التجدید أنشطة لدعم الواحد الصندوق من) Section 8 MTW Vouchers( قسائم إلى باإلضافة) capital dollars( الرأسمالي التمویل الھیئة تستخدم •

 .المستمرة
 السكان خدمات لمبادرات التالیة النتائج وتتوقع MTW لبرنامج الواحد الصندوق مرونة باستخدام السكان خدمات مبادرات من العدید تنفیذ أیًضا الھیئة تواصل •

 :2021 المالیة السنة في
o التملك اختیار" برامج خالل من منزل بشراء عائلة 40 ستقوم." 
o 80٪ الضمانات على سیحصلون لألسرة الذاتي اءاالكتف برنامج في المشتركین من. 
o أفضل جدیدة وظائف على السكان من فرد 1000 سیحصل. 
o األجر مدفوعة الصیفیة العمل فرص في األقل على شابًا 1750 سیشارك. 
o شیكاغو مدینة بكلیات السكان من 500 من أكثر سیلتحق. 
o شیكاغو إسكان ھیئة من جامعیة دراسیة منح على وبالغًا شابًا 250 عن یقل ال ما سیحصل. 
o العام مدار على وشركائھا شیكاغو إسكان ھیئة لدى المدرسة خارج األنشطة برامج في شاب 6000 سیشارك. 
o والشباب السن لكبار" فود سمر" وجبة 60000 و" داینر غولدن" وجبة 190000 تقدیم سیتم . 
o نالسكا خدمات منسق من تقییم على السن كبار من ٪ 25 سیحصل  . 

 
 :2021 المالیة للسنة السنویة MTW برنامج لخطة الزمني الجدول

 أیلول/سبتمبر14 االثنین حتى آب/أغسطس14 الجمعة من  :العامة اآلراء أخذ •
 28و صباًحا 10 الساعة آب/أغسطس 24 وفي ظھًرا 1 الساعة الجاري آب/أغسطس 20 في العامة اآلراء اجتماعات نبث سوف: العامة االجتماعات •

 .  صباًحا 10 الساعة آب/أغسطس
 2020 أیلول،/سبتمبر 15: اإلدارة مجلس موافقة •
 2020 األول، تشرین/أكتوبر 16 :اإلسكان لوزارة الطلب لتقدیم النھائي الموعد •
 


