
 

 ھام إعالن

 على المسكن اختیار استطالع في Ida B. Wells Homes أو Madden Park اخترت قد كنت إذا
 التالیة المعلومات قراءة فیرجى فیھ، العیش تود الذي المكان أنھ

 بمساكن الخاصة األخرى والمستندات اإلیجار وعقود) TSP( المستأجر اختیار خطة مشروع
Oakwood Shores العقاریة الشركات تعمل. لالطالع متاحة الدخل، مختلط سكني مجتمع وھي The 

Community Builders Inc و Granite Development و UJIMA ومجموعة شیكاغو إسكان ھیئة مع 
Oakwood Shores Working Group المستأجر اختیار خطة مشروع إعداد على )TSP (وعقد 

 تستخدم وسوف. Oakwood Shores علیھ یطلق الذي الخاص العقاري المشروع في لالستخدام إیجار
 Madden لسكان بدیلة سكنیة كوحدات المساكن ھذه من شیكاغو إسكان لھیئة المخصصة الوحدات

Park و Ida B. Wells Homes موقع سیكون.  أولى كأولویة الدائم اإلسكان یختاروا مل الذین السابقین 
 بلیس 37 إیست شارع الشمال من یحدھا التي المنطقة في شیكاغو في Oakwood Shores مساكن مشروع

 .فینسینیز ساوث شارع الغرب ومن بیرشینغ إیست طریق الجنوب ومن إیلیس ساوث طریق الشرق ومن
 

یوًما لتلقي التعلیقات المكتوبة إلى ھیئة إسكان شیكاغو بدًءا  30ي تبلغ ستُعقد فترة التعلیقات العامة الت
ونظرا ألن ھیئة إسكان شیكاغو علقت جمیع االجتماعات   .2020دیسمبر،  16نوفمبر حتى  17من 

، فستعقد اجتماعا للتعلیقات العامة بالبث المباشر. وفیما یلي 19-العامة الحضوریة بسبب جائحة كوفید
 اجتماع البث المباشر للتعلیقات العامة:  موعد ووقت

 
 www.thecha.org/livestreamص:  10:00دیسمبر،  2األربعاء 

 
إلكترونیًا إلى  Oakwood Shoresیرجى إرسال التعلیقات بشأن مساكن 

commentontheplan@thecha.org  ساعة على األقل من اجتماع التعلیقات العامة.  48قبل
وستقرأ التعلیقات مباشرة خالل أوقات االجتماع المبینة أعاله. وسوف تضاف التعلیقات المستلمة بعد 

 االجتماع إلى قائمة التعلیقات.
 

ت بحاجة إلى خدمات الترجمة، یرجى قراءة اإلشعار المرفق أو الرجوع إلى مدیر عقارك السكني إذا كن
 لمزید من التفاصیل.

 
وسوف تتاح  Oakwood Shoresوعقد إیجار مساكن  TSPسیتوفر ملخص ونسخة كاملة من خطة 

مكنك أیًضا . ی2020دیسمبر،  16نوفمبر حتى  17بدًءا من    www.thecha.orgعلى موقع الھیئة 
بالبرید أو  Oakwood Shores) لمساكن TSPإرسال التعلیقات على مشروع خطة اختیار المستأجر (

 .2020دیسمبر  16مساء من یوم  5:00وتسلم جمیع التعلیقات قبل الساعة الفاكس. 

 تُرسل التعلیقات بالبرید أو البرید اإللكتروني أو الفاكس إلى:
 Chicago Housing Authority 
 Attention: Draft Oakwood Shores TSP & Lease 
 60 E. Van Buren Street ,12th Floor 
 Chicago, IL  60605 
 commentontheplan@thecha.org 
  :913.7837. 312فاكس  

 
-312.913إذا كانت لدیك أسئلة حول ھذا اإلشعار، فیُرجى االتصال بھیئة إسكان شیكاغو على الرقم 

7300. 
 .312.913.7062ت الخاصة، یُرجى االتصال بـ لطلب الترتیبا

 TTY 866.331.3603خط الصم والبكم 
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