THÔNG BÁO VỀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP KHỐI CỘNG ĐỒNG BILOXI
2020-2024 kế hoạch hợp nhất và
2020 kế hoạch hành động phát triển
Thông báo cho rằng thành phố Biloxi sẽ tiến hành một buổi điều trần công khai với mục đích dành
cho các cư dân của Biloxi một cơ hội để:
- Trình bày quan điểm và đề xuất của họ (bằng lời nói hoặc bằng văn bản) để nhà ở, phát
triển cộng đồng và nhu cầu nhà ở hỗ trợ của thành phố Biloxi
Và
-Participate trong việc lập kế hoạch, phát triển, và thực hiệnkế hoạch năm năm côn
solidated và 2020 thành phần kế hoạch hành động của kế hoạch Consolidated.
HUD đã thông báot ông thành phố Biloxi nó sẽ nhậne một 2020 cdbg chương trình được
hưởng quyền phân bổ $462.382 và thành phố dự kiến tạo ra thu nhập chương trình của
khoảng $175.789 cho 2020 cdbg chương trình hoạt động năm.
Buổi điều trần công cộng sẽ được tổ chức tại hội trường phát triển cộng đồng Biloxi ở 676 tiến sĩ
Martin Luther King, Jr. Boulevard ở Biloxi, Mississippi lúc 3:00 P.m. thứ ba, tháng sáu 30, 2020 .
Tất cả các cư dân quan tâm được kêu gọi tham dự, đặc biệt là những người thấp, rất thấp, và thu
nhập rất thấp, thiểu số, cư dân của nhà ở công cộng, và những người có tính di động, thị giác, và
những trở ngại nghe.
Những người cần chỗ ở đặc biệt để tham gia vào buổi điều trần được yêu cầu liên hệ với Susan
Pickich, giám đốc chương trình liên bang, tại 228-435-6269 hoặc spickich@biloxi.ms.us, ít nhất
72 giờ trước buổi điều trần.
Để đáp ứng với các đại dịch Covid-19, các hướng dẫn của tiểu bang và địa phương cho việc xã
hội để giúp chứa coronavirus sẽ được tuân thủ tại buổi điều trần. Nên tham dự buổi điều trần
vượt quá kích thước nhóm được đề nghị, bản sao của tất cả các tài liệu dự định sẽ được trình
bày có sẵn để đón thay thế; hình thức cũng sẽ được cung cấp để tạo điều kiện nộp các ý kiến của
công chúng vào thành phố qua email và thông qua bưu điện Hoa Kỳ.
Thông tin về chương trình cdbg của Biloxi và gói chương trình điều trần công cộng có thể được
tìm thấy tại http://www.Biloxi.MS.US/cdbg/ vào hoặc sau ngày 30 tháng 6, 2020.

