Hạt Snohomish

THÔNG BÁO VỀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN VÀ CƠ HỘI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI QUỸ TRỢ CẤP TRỌN GÓI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BỔ SUNG TRONG
ĐẠI DỊCH VI-RÚT CORONA
Tổng Hội Đô Thị Hạt Snohomish
Với tư cách là cơ quan chủ quản của Tổng Hội Đô Thị Hạt Snohomish (Snohomish County Urban
County Consortium), Hạt Snohomish khuyến khích mọi cá nhân quan tâm, các cơ quan công quyền, tổ
chức, chính quyền địa phương và các bên khác xem xét và đưa ra ý kiến về việc đề xuất sử dụng các quỹ
bổ sung thuộc chương trình Trợ Cấp Trọn Gói Phát Triển Cộng Đồng (Community Development Block
Grant Coronavirus - CDBG-CV2), đồng thời tham dự buổi điều trần công khai.
Bối cảnh: Tổng Hội Đô Thị Hạt Snohomish bao gồm các hiệp hội được hợp tác thành lập giữa Hạt
Snohomish và các thành phố và thị trấn trong hạt nhằm mục đích tiếp nhận các quỹ liên bang dưới tư
cách là một Hạt đô thị, trong khuôn khổ các chương trình Trợ Cấp Trọn Gói Phát Triển Cộng Đồng
(CDBG), Đối Tác Đầu Tư NHÀ Ở (HOME Investment Partnerships - HOME) và Tài Trợ Giải Pháp Khẩn Cấp
(Emergency Solutions Grant - ESG).
Đạo luật về Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế Trong Đại dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid,
Relief, and Economic Security Act - Đạo luật CARES) của liên bang và Bộ Gia Cư & Phát Triển Đô Thị Hoa
Kỳ (Department of Housing & Urban Development - HUD) đã trao 38 triệu USD từ các quỹ thuộc chương
trình CDBG Vi-rút Corona (CDBG-CV2) cho chương trình CDBG của tiểu bang tại Bộ Thương Mại. 10 triệu
USD từ các quỹ thuộc chương trình CDBG-CV2 sẽ được phân bổ cho các cơ quan quản lý CDBG đô thị
nhằm mục đích phát triển và mở rộng các hoạt động của chương trình CDBG-CV1 do các cơ quan quản lý
CDBG đô thị phụ trách, qua đó giải quyết các nhu cầu tài chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Tổng Hội đủ điều kiện tiếp nhận 956,671 USD từ các quỹ thuộc chương trinhf CDBG-CV2 và
hiện đang soạn hồ sơ đề nghị gửi đến Bộ Thương Mại. Hạt Snohomish đã nhận được các quỹ thuộc
chương trình CDBG-CV1 do HUD trao trực tiếp và chúng tôi xin đề xuất sử dụng các quỹ CDBG-CV2 cho
mục đích phát triển và mở rộng các chương trình CDBG-CV1 nhằm ngăn ngừa, chuẩn bị và ứng phó với
vi-rút corona.
Tóm tắt Bản Đề Xuất: Các quỹ CDBG-CV2 được đề xuất phân bổ cho Workforce Snohomish
trong khuôn khổ “Dự Án Đào Tạo Việc Làm Phục Hồi Sau Covid-19”. Tổng cộng 908.838 USD trong các
quỹ thuộc chương trình CDBG-CV2 sẽ được sử dụng để hỗ trợ những kế hoạch hiện tại nhằm chuẩn bị,
ứng phó hoặc ngăn chặn vi rút vi-rút corona bằng cách cung cấp các dịch vụ đào tạo việc làm toàn diện
để hỗ trợ các hộ gia đình vô gia cư, cũng như các hộ gia đình có thu nhập bằng hoặc dưới 80% mức thu
nhập trung bình của khu vực và đang gặp bất ổn về nhà ở.
Tổng cộng 47.833 USD trong các quỹ thuộc chương trình CDBG-CV2 sẽ được sử dụng bởi Hạt
Snohomish, cơ quan nhận tài trợ và cơ quan chủ quản của Tổng hội Hạt Snohomish, nhằm thực hiện các

hoạt động cần thiết cho công tác lập kế hoạch và quản lý nguồn tiền tài trợ thuộc chương trình CDBGCV2.

Đánh giá và đóng góp ý kiến công khai: Tất cả các bên quan tâm được khuyến khích đưa ra
đánh giá và đóng góp ý kiến về bản đề xuất.
 Bản sao trình bày toàn bộ nội dung của bản đề xuất được cung cấp:
•
•

có trực tuyến tại: https://www.snohomishcountywa.gov/5645/Consolidated-Plan-for2020-2024
Bằng cách yêu cầu cung cấp bản sao (thông tin liên lạc được liệt kê bên dưới).

 Các văn bản đóng góp ý kiến phải được gửi chậm nhất là 4 giờ chiều ngày 13 tháng Năm,
2021, tới Debra May qua địa chỉ e-mail debra.may@snoco.org, hoặc qua thư tại: Snohomish
County Human Services Department, Housing & Community Services Division -- M/S 305,
3000 Rockefeller Ave, Everett, WA 98201. Các ý kiến đóng góp sẽ được đưa vào xem xét
trước khi hoàn tất bản đề xuất cuối cùng.
Buổi Điều Trần Công Khai. Hạt Snohomish sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai trực tuyến
để cung cấp thông tin về bản đề xuất, lấy ý kiến của cư dân và trả lời các câu hỏi. Chấp nhận cả hình
thức đưa ra ý kiến đóng góp bằng miệng và bằng văn bản tại buổi điều trần:
Ngày/Giờ: Thứ Tư, ngày 12 tháng Năm, 2021, lúc 9:00 sáng
Địa điểm: Tham gia cuộc họp trên Zoom:
https://zoom.us/j/91637951487?pwd=bzg2SGMvTmZ3Mk5PbVI4Zy9zT0VuUT09
Số điện thoại: 1-253-215-8782
ID cuộc họp: 916 3795 1487
Mật khẩu: 683565
Thông báo Đạo luật về người Mỹ Tàn tật (Americans with Disabilities Act - ADA). Quận
Snohomish luôn nỗ lực đảm bảo quyền tiếp cận cho tất cả các thành viên của công chúng. Chúng tôi sẽ
sắp xếp các điều kiện hợp lý để người khuyết tật có thể tham gia đầy đủ vào buổi điều trần công khai
trực tuyến, gửi ý kiến và đưa ra đề xuất ở định dạng thay thế theo yêu cầu. Vui lòng liên lạc với Debra
May qua địa chỉ email debra.may@snoco.org, qua điện thoại theo số 425-388-3264, qua TTY theo số
711, 1-800-833-6384 để giao tiếp bằng lời nói hoặc 1-800-833-6388 để giao tiếp bằng văn bản.
Thông Dịch Viên Ngoại Ngữ. Thông dịch viên ngoại ngữ cho buổi điều trần công cộng sẽ được
cung cấp theo yêu cầu từ trước trong trường hợp chúng tôi có lý do hợp lý để dự kiến rằng một số lượng
đáng kể cư dân không nói tiếng Anh sẽ tham gia. Để yêu cầu cung cấp thông dịch viên, vui lòng liên lạc
với Debra May ít nhất một tuần trước buổi điều trần qua địa chỉ email debra.may@snoco.org hoặc qua
điện thoại theo số 425-388-3264.

