Ми хочемо почути вашу думку!
Слухання щодо складання плану дій на 2019 рік
Дізнайтесь про план федерального фінансування житла, економіки та соціальних послуг на 2019-20 рр. у
місті Портланд, Грешам та окрузі Мултнома. Ми проводимо три відкриті слухання, під час яких ви
можете висловити свою думку. Легкі закуски та напої надаватимуться.
30-денний період прийняття громадських коментарів закінчується 31 травня 2019 року.
Округ Мултнома: цільова грошова субсидія федерального уряду штатам на розвиток громади,
консультативна рада щодо чинних правил (Community Development Block Grant (CDBG) Policy Advisory
Board)
3 квітня 2019 р. о 13:00.
Будівля міської ради міста Wood Village.
2055 NE 238th Drive, Wood Village, OR 97060.
Паркування збоку від центральної вулиці; автобус 21 та 77.

Місто Грешам: підкомітет з розвитку громади та питань житла (Community Development and Housing
Subcommittee)
2 травня 2019 р. о 18:00.
Будівля міської ради міста Грешам, Springwater Trail Room.
1333 NW Eastman Parkway, Gresham, OR 97030.
Паркування збоку від центральної вулиці; синя лінія міського транспорту Max: зупинка Gresham City Hall.

Місто Портланд: консультативна комісія з питань житла в м. Портланд (Portland Housing Advisory
Commission)
7 травня 2019 р. о 17:30.
Бюро з питань житла в м. Портланд.
421 SW 6th Ave, Suite 500, Portland, OR 97204.
Паркування на вулиці; лінія міського транспорту Max та автобус до центру міста.

Міста Портланд та Грешам, а також округ Мултнома надають рівноправний доступ до всіх послуг. Щоб
замовити послуги усного і письмового перекладу, пристосування, послуги догляду за дітьми, додаткове
приладдя або інші послуги, зателефонуйте за номером: 503-823-5312 або 711 за три дні до проведення
зустрічі.
Якщо у вас виникли додаткові запитання або ви хочете щось прокоментувати, зателефонуйте за
номером: 503-823-5312. Коментарі у письмовому вигляді можна надіслати поштою за адресою:
Attention: Action Plan, 421 SW 6th Ave, Suite 500, Portland, Oregon, 97204 або електронною поштою:
PHBInfo@portlandoregon.gov. Більш детальна інформація знаходиться на веб-сайті:
www.portlandoregon.gov/phb/Actionplan.
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