Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị!
Buổi Góp ý về Kế hoạch Hành động 2019
Chúng tôi xin mời quý vị tới để tìm hiểu về kế hoạch tài trợ liên bang 2019-20 cho các hoạt động về nhà ở, kinh
tế, và dịch vụ xã hội cho Portland, Gresham, và Quận Multnomah, và cho ý kiến đóng góp. Sắp tới sẽ có ba cơ
hội để quý vị tham dự buổi góp ý công khai trong cộng đồng quý vị và cho ý kiến. Chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn
uống điểm tâm. Giai đoạn góp ý công khai kéo dài 30 ngày sẽ kết thúc vào 31 Tháng Năm, 2019.
Quận Multnomah: Hội đồng Cố vấn Chính sách Trợ cấp Gói Phát triển Cộng đồng (Community Development
Block Grant (CDBG) Policy Advisory Board)
Ngày 3 Tháng Tư, 2019 lúc 1:00 chiều
Wood Village City Hall
2055 NE 238th Drive, Wood Village, OR 97060
Chỗ đậu xe chuyên dụng; trên tuyến Xe Buýt 21 và 77

Thành phố Gresham: Ủy ban Phụ về Phát triển Cộng đồng và Nhà ở (Community Development and Housing
Subcommittee)
Ngày 2 Tháng Năm, 2019 lúc 6:00 chiều
City of Gresham City Hall, Springwater Trail Room
1333 NW Eastman Parkway, Gresham, OR 97030
Chỗ đậu xe chuyên dụng; trên Tuyến Blue Max: Trạm Gresham City Hall

Thành phố Portland: Ủy ban Cố vấn Nhà ở Portland (Portland Housing Advisory Commission)
Ngày 7 Tháng Năm, 2019 lúc 5:30 chiều
Portland Housing Bureau, 421 SW 6th Ave, Suite 500
Portland, OR 97204
Chỗ đậu xe trên phố/trong bãi; trên các tuyến Max và khu phố mua sắm ở trung tâm Portland

Các Thành phố Portland và Gresham, và Quận Multnomah cam kết nỗ lực hỗ trợ việc tiếp cận thông tin ý
nghĩa. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch, thông dịch, sửa đổi, điều chỉnh, giữ trẻ, hay các dịch vụ hoặc hỗ trợ phụ
khác, xin liên hệ 503-823-5312, hoặc Tiếp âm: 711, ba ngày trước ngày họp.
Nếu quý vị có ý kiến nhận xét hoặc thắc mắc, xin gọi 503-823-5312, gửi ý kiến nhận xét qua thư tới Attention:
Action Plan, 421 SW 6th Ave, Suite 500 Portland Oregon, 97204 hoặc email
PHBInfo@portlandoregon.gov. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:
www.portlandoregon.gov/phb/Actionplan.
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