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THÀNH PHỐ CẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN GIÚP XÁC ĐỊNH  
NHU CẦU CẦN THIẾT CỦA CỘNG ĐỒNG 

 

  Thành phố Garden Grove sẽ có 2 buổi hội thảo cộng đồng sắp tới , với mục đích 

 mong cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến cho việc sử dụng quỹ liên bang liên quan đến 

 vấn đề nhà ở, phát triển cộng đồng và các dự án cơ sở hạ tầng.  Các hội thảo sẽ được tổ 

 chức vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 9, 2019, 6:30 chiều, tại căn-tin của trường Bolsa Grande 

 High School, 9401 Westminster Avenue và vào Thứ Năm, ngày 17 tháng 10, 2019, lúc 

 6:30 chiều, tại Phòng A của Trung tâm Hội nghị Cộng đồng Garden Grove (Garden Grove 

 Community Meeting Center), địa chỉ là 11300 Stanford Avenue. Cộng đồng có thể tham 

 dự một trong hai hội thảo. 

  Một bản khảo sát trực tuyến về nhu cầu cần thiết trong cộng đồng đã có trên trang 

 mạng, và có thể được truy cập qua trang web của Thành phố tại  

 ggcity.org/neighborhood- improvement cho đến ngày 17 tháng Giêng, 2020.  Bản tham 

 khảo có tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.   

  Hàng năm, Thành phố nhận được khoảng $2.6 triệu đô la từ các chương trình Cấp 

 Phát triển cộng đồng (HUD) của Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị Hoa Kỳ (CDBG) và các 

 chương trình tài trợ khẩn cấp (ESG). Việc phân phối cho phép Thành phố cung cấp các 

 nguồn lực cộng đồng để giải quyết nhiều nhu cầu phát triển cộng đồng độc đáo, như hỗ 

 trợ tài chính để cải thiện nhà cửa và khu phố, cung cấp nhà ở đàng hoàng và dịch vụ vô  

 gia cư.  

THÔNG TIN 
Từ Thành Phố Garden Grove 
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 Các câu trả lời sẽ được sử dụng cho Kế hoạch Hợp nhất (Consolidated Plan) nien 

 khoa 2020-2025 để tài trợ cho HUD trong tương lai. 

 Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi cho ông Timothy Throne, theo số (714) 

 741-5144 hoặc truy cập ggcity.org/neighborhood-improvement. 
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