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Como parte de seu processo de Plano de Ação Anual, o Escritório Municipal de Habitação e Desenvolvimento Comunitário (OHCD) convida você a aprender sobre o 
financiamento federal que a cidade recebe como uma comunidade com direito sob o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Comunitário dos EUA. 

 

Concessão em bloco de desenvolvimento comunitário (CDBG) 
Programa de Parceria de Investimento HOME (HOME) 

Programas de Subsídio para Soluções de Emergência (ESG) 
 

Junte-se a nós nesta reunião virtual para ouvir sobre esses programas e compartilhar suas idéias sobre esses fundos federais limitados e como eles podem ser 
usados para atender às necessidades dos residentes de New Bedford, especialmente aqueles de renda baixa e moderada, no próximo ano fiscal. 

 

 

Se você pretende se candidatar a financiamento, é fortemente encorajado a comparecer e participar de um desses dois fóruns. 
 

11 de janeiro de 22      Terça-feira às 18h via ZOOM 
   https://us06web.zoom.us/j/81589048038?pwd=UFJRbWhobFJxL3ZPckt1bTF4SlltQT09 

  Meeting ID:  815 8904 8038   Passcode: 320337 
 

12 de janeiro de 22 Quarta-feira às 18h via ZOOM 
  https://us06web.zoom.us/j/87956484822?pwd=OHFmajRmZ2crOHd5c1ZkOVMrVkZpZz09  

Meeting ID:  879 5648 4822   Passcode: 464507 
 

A cidade de New Bedford também está hospedando um workshop RFP 
explicar e discutir a RFP (solicitação) e o processo de solicitação desses fundos. 

RFP WORKSHOP 
Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 às 9h para CDBG e às 10h para ESG. 

Registre-se em OHCD@newbedford-ma.gov até quinta-feira, 13 de janeiro para receber as informações do ZOOM de que você precisa 
 
Esta informação está disponível em português ou espanhol mediante solicitação. De acordo com a Lei dos Americanos com Deficiências (ADA), se alguma acomodação for 
necessária, entre em contato com o Escritório de Habitação e Desenvolvimento Comunitário em 508.979.1500. As solicitações devem ser feitas o mais rápido possível, mas o 
mais tardar 48 horas antes da reunião agendada. 

 

MASSRELAY DIAL 711 
 

 

Fóruns da comunidade 

do plano de ação anual 

https://us06web.zoom.us/j/81589048038?pwd=UFJRbWhobFJxL3ZPckt1bTF4SlltQT09
https://us06web.zoom.us/j/87956484822?pwd=OHFmajRmZ2crOHd5c1ZkOVMrVkZpZz09

