
 انتباه 

ولدیك رغبة في  10/1/99) قبل تاریخ CHAإذا كنت مستأجًرا سابقًا في ھیئة شیكاغو لإلسكان (
 ممارسة حقك في العودة، فیُرجى قراءة المعلومات الواردة أدناه.

 
) وعقد اإلیجار والمستندات األخرى التي سیتم تطبیقھا على إشغال TSPاختیار المستأجر (تتوفر مسودة خطة 

 المقیمین في شقق إیمیت ستریت  للمراجعة والتعلیق.
 

إیمیت ستریت في منطقة لوجان سكویر المجتمعیة في شیكاغو، إلینوي. ستكون الوحدات الموجودة ضمن ھذا  تقع شقق
والذین لم یطالبوا بعد بحقھم في العودة بموجب عقد  10/1/1999المؤھلین بتاریخ ما قبل التطویر متاحة للمستأجرین 

حقوق إعادة التوطین والمتقدمین المؤھلین لإلسكان العام. ولجلب المزید من فرص اإلسكان ذات السعر المعقول إلى 
") TSPخطة اختیار المستأجر (") بالتشاور مع الُمطور لصیاغة CHAلوجان سكویر، عملت ھیئة شیكاغو لإلسكان (

 وعقد اإلیجار لالستخدام في شقق إیمیت ستریت.
 

 17یوًما لتتلقي ھیئة شیكاغو لإلسكان تعلیقات شفھیة ومكتوبة في  30سیتم تعیین فترة التعلیقات العامة التي مدتھا 
جتمع ككل لمراجعة التحدیثات وبینما تشّجع الھیئة وترحب بجمیع المقیمین والم  .2020أبریل  15مارس وتنتھي في 

إال أنھ ال یتوجب علیھم حضور جلسة التعلیقات العامة الُمقترحة على خطة اختیار المستأجر وحضور جلسة االستماع، 
 تاریخ ووقت ومكان جلسة االستماع العامة ھو كما یلي: إلرسال التعلیقات.  

 
 یرتون أفینو.ویست فول 3030مساًء: مكتبة لوجان سكویر،  3:00أبریل،  1

 
قد یقدم سكان اإلسكان العام والجمھور تعلیقات على مسودة خطة اختیار المستأجر في شقق إیمیت ستریت وعقد اإلیجار 

 .  2020أبریل  15والمستندات األخرى خالل فترة التعلیقات العامة.  یجب استالم جمیع التعلیقات بحلول 
 

   17، وعقد اإلیجار والمستندات األخرى اعتباًرا منإیمیت ستریتلشقق ستتوفر نسخ من خطة اختیار المستأجر 
 في المواقع التالیة: 2020أبریل  15مارس وحتى 

 إیست شارع فان بیورین 60  المكاتب اإلداریة لھیئة اإلسكان في شیكاغو ولبرنامج قسیمة اختیار السكن  •
 ساوث شارع واباش FIC(      4859مركز االستثمار األسري ( •
 32إیست شارع  243     كتب المجلس االستشاري المركزي م •
 35ویست شارع  10    الجنوب -المكتب اإلقلیمي لبرنامج قسیمة اختیار السكن  •
 ویست طریق روزفلت 2750    الغرب  -المكتب اإلقلیمي لبرنامج قسیمة اختیار السكن  •

 ساوث كومیرشال 9010  مكتب الجنوب الشرقي
• www.thecha.org 
  
 تُرسل التعلیقات عبر البرید أو البرید اإللكتروني أو الفاكس إلى: 

 ھیئة شیكاغو لإلسكان 
  .انتباه: مسودة خطة اختیار المستأجر وعقد اإلیجار لشقق إیمیت ستریت 
 60 إیست شارع فان بیورین، الطابق الثاني عشر 
  ،60605إلینوي شیكاغو 
 commentontheplan@thecha.org 
  :913.7837. 312فاكس  

 
. لطلب سكن بمقابل معقول، 7300-312.913إذا كان لدیك سؤال حول ھذا اإلشعار، فیُرجى االتصال بھیئة شیكاغو لإلسكان على الرقم 

 .312.913.7062یُرجى االتصال بالرقم 
 TTY 866.331.3603رقم 

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

 .رسمیة وثیقة لیست المترجمة الوثیقة وھذه. والحاكمة والقانونیة الرسمیة النسخة ھي الوثیقة ھذه من اإلنجلیزیة النسخة وتعد. والتزاماتك

 

Arabic 

http://www.thecha.org/

