
 2021-2020وخطة العمل السنوية  2024-2020إخطار بعقد جلسات علنية وإصدار الخطة الموحدة 

 لبرامج اإلسكان والتنمية المجتمعية في والية تينيسي
 

ل على ـ( من العمTennessee Housing Development Agency ،THDAلقد إنتهت "وكالة تينيسي لتنمية اإلسكان" )

 "2021-2020و"خطة العمل السنوية ( Consolidated Plan 2024-2020" )2024-2020 خطوة الموحدةودة "الـمس

(2020-2021 Annual Action Plan)  2024-2020لوالية تينيسي من أجل اإلسكان والتنمية في تينيسي. وتشمل الخطة الموحدة 

إلسكان األمريكية لوزارة اللـ"سة برامج هبات إجراءات التخطيط  وتقديم الطلبات واإلبالغ لخم 2021-2020وخطة العمل السنوية 

  :(U.S. Department of Housing and Urban Development ،HUDوالتنمية الحضرية" )
 

(، بإدارة "دائرة تينيسي للتنمية Community Development Block Grant ،CDBG"المنحة الشاملة للتنمية المجتمية" ) •

 (TN Department of Economic and Community Developmentاإلقتصادية والمجتمعية" )

 THDA(، بإدارة وكالة HOME Investment Partnership Program ،HOME"برنامج شراكة االستثمار" اإلسكاني ) •

  THDA(، بإدارة وكالة Housing Trust Fund ،HTF"صندوق إئتمان اإلسكان" ) •

 THDA وكالة إدارةب(، Emergency Solutions Grant ،ESG"منحة الحلول الطارئة" ) •

، Housing Opportunities for Persons with AIDS Programلمصابين بمرض اإليدز" )"برنامج فرص اإلسكان ل •

HOPWA( "بإدارة "دائرة صحة تينيسي ،)TN Department of Health) 
إلسكان والتنمية المجتمعية في كافة أنحاء تينيسي لمصلحة األسر المعيشية ذات المبذولة لجهود الوتدعم هذه البرامج مجموعة متنوعة من 

كل خمس سنوات. وسيتم تقديم هذه الخطة  HUDالدخل المتندني والدخل المعتدل. والوالية ملزمة بإعداد وتقديم خطة موحدة لوزارة 

 .2020في مايو/أيار  HUDالجديدة لوزارة 

 
thda/public-https://thda.org/about-على  المتوفرالع على المعلومات المتضمنة في التقرير نحث المواطنين على اإلطإننا 

comment-and-notice  مسودة خالصة باللغتين كما ستكون  تقديم التعليقات عليها.على و، 2020 آذار/مارس 4إبتداًء من

إبتداًء  THDA إنترنت وكالة وسيتم القبول بالتعليقات الخطية عبر تقديمها إلكترونياً على موقع .متوفرةاإلنجليزية واإلسبانية 

 -.2020أبريل/نيسان  20 –مارس/آذار  4من 

 

وشركاؤها استضافة ( Tennessee Housing Development Agency ،THDA"وكالة تينيسي لتنمية اإلسكان" )وتتولى 

ات الجمهور العام. وسيتم عرض المعلومات قلتقديم معلومات عن محتويات الخطة وسماع تعلياجتماعات علنية عبر الوالية 

وتواريخ . planning-planning/consolidated-https://thda.org/researchالمقدمة والمواد السابقة للخطة الموحدة على 

 اإلجتماعات هي كما يلي:

 جهة اإلتصال الموقع المدينة التاريخ والساعة*
 2020مارس/آذار  26

 بعد الظهر 4-6
 Southeast TN Development District شتانوغا

1000 Riverfront Parkway 
Chattanooga, TN 37402 

 تشاك هاموندز
423-266-5781 

 2020مارس/آذار  30

 بعد الظهر 3:30-5:30
 

 Upper Cumberland Development District كوكفيل
1104 England Drive 
Cookeville, TN 38501 

 تومي لي
931-432-4111 

 2020مارس/آذار  31

 بعد الظهر 3:30-5:30
 Southwest TN Development District جاكسون

102 E. College St.  
Jackson, TN 38301 

 توماس سكيهان
731-668-6429 

 2020أبريل/نيسان  1

 صباحا   9-11
  Northwest TN Development District مارتن

124 Weldon Drive 
Martin, TN 38237 

 جسيكا بيكر
731-587-4213  

 2020أبريل/نيسان  1

 بعد الظهر 3-5
 Memphis Area Association of Realtors ممفس

Education Center 
 بول موريس

about:blank
about:blank
about:blank


6393 Poplar Ave  
Memphis, TN 38119 

901-729-2871

(MAAG استضافة)

2020أبريل/نيسان  7
11am-1pm 

 Greater Nashville Regional Councilناشفيل
220 Athens Way, Suite 200 
Nashville, TN 37228 

أنجيال هابرد
615-880-3746

 2020أبريل/نيسان  8

صباحا   9-11

 South Central TN Development Districtماونت بلزنت
101 Sam Watkins Boulevard 
Mt. Pleasant, TN 38474 

تيا لوكريدج
931-379-2929

 2020أبريل/نيسان  9

منتصف الظهر-صباحا   10

 Farragut Town Hall Community Roomنوكسفيل
11408 Municipal Center Drive 
Knoxville, TN 37934 

تيري بوبراوسكي
865-273-6003

(ETDD استضافة)

2020أبريل/نيسان  9
بعد الظهر 3-5

 First Tennessee Development Districtجونسون ستي
3211 N. Roan Street 
Johnson City, TN 37601 

بيل فورستر
423-928-0224

*كافة الساعات واردة بالتوقيت المحلي.

بسبب  السمعية أو البصرية، أوإعاقاتهم ويجب تقديم طلبات التسهيالت الخاصة )مثال  لألشخاص المحتاجين إلى مساعدة بسبب 
على ( Megan Webb)يوما  من تاريخ الجلسة العلنية لميغن ويب  15إتقانهم المحدود للغة اإلنجليزية( خطيا  وقبل 

research@thda.org.  

about:blank

