
 2021-2020و گەاڵڵەی کاری سااڵنەی  2024-2020ئاگاداریی دانیشتنە گشتییەکان و باڵوکردنەوەی دۆخی گەاڵڵەی تێکەڵکردنی 

 ویالیەتی تێنێسی بۆ بەرنامەکانی خانووبەرە و پەرەپێدانی کۆمەڵگا

و گەاڵڵەی کاری سااڵنەی  2024-2020( رەشنووسی گەاڵڵەی تێکەڵکردنی THDAرێکخراوی پەرەپێدانی خانووبەرەی تێنێسی )

 2024-2020گەاڵڵەی تێکەڵکردنی ویالیەتی تێنێسی بۆ بەرنامەکانی خانووبەرە و پەرەپێدانی کۆمەڵگای ئامادە کردووە.  2020-2021

ەتی دارایی بریتییە لە بەرنامەداڕشتن، جێبەجێکردن و راپۆرتدان لەسەر پێنج بەرنامەی یارم 2021-2020و گەاڵڵەی کاری سااڵنەی 

( ویالیەتە یەکگرتووەکان:HUDوەزارەتی خانووبەرە و شارکردنەوەی )

کە لەالیەن فەرمانگەی گشتی پەرەپێدانی ئابووری و کۆمەڵگای  CDBGیارمەتی دارایی بلۆکی پەرەپێدانی کۆمەاڵیەتی ) •

 تێنێسی بەڕێوەبەرایەتی دەکرێت(

 بەڕێوەبەرایەتی دەکرێت( THDAیەن ، کە لەالHOME) HOMEبەرنامەی بەشداریی وەبەرهێنان  •

 بەڕێوەبەرایەتی دەکرێت( THDAکە لەالیەن  HTFسندۆقی وەبەرهێنانی خانووبەرە ) •

 بەڕێوەبەرایەتی دەکرێت( THDAکە لەالیەن  ESGیارمەتی دارایی چارەسەرییە فریاکەوتنیەکان ) •

لەالیەن وەزارەتی تەندروستی تێنێسییەوە ، HOPWAبەرنامەی دەرفەتەکانی خانووبەرە بۆ کەسانێ کە ئایدزیان هەیە ) •

 بەڕێوەبەرایەتی دەکرێت(

ئەم بەرنامانە لە جۆرەکانی هەوڵەکانی خانووبەرە و پەرەپێدانی کۆمەڵگا لە سەرتانسەری تێنێسی بە قازانجی ئەو خێزانانەی کە داهاتی 

رێک گەاڵڵەیەکی تێکەڵکردن ئامادە بکات و پێشکەشی کەم و مامناوەندیان هەیە، پاڵپشتی دەکەن. ویالیەتەکە دەبێت هەر پێنج ساڵ جا

HUD دا دەنێردرێت بۆ 2020ی بکات. ئەم گەاڵڵە نوێیە لە مەیHUD. 

and-notice-thda/public-https://thda.org/about-هاوواڵتییان هان دەدرێن زانیارییەکانی ناو راپۆرتەکە کە لە ناونیشانی 

comment  کورتەیەکی رەشنووسەکە بە دواوە تاوتوێ بکەن و بیروڕایان لەسەری دەرببڕن 2020ی مارسی 4لە بەردەستدا دەبێت لە .

لە  THDAەوە لە ماڵپەڕی بە زمانی ئینگلیزی و سپانیاییش لە بەردەست دەبێت. بیروڕا نووسراوەکان لە رێگای ناردنی ئەلێکترۆنیکیی

 وەردەگیردرێن. 2020ی ئاپریلی 20ی مارس بۆ 4

( و هاوبەشەکانی دەیانەوێت هەندێ دانیشتنی گشتی لە سەرتانسەری ویالیەتەکەدا THDAرێکخراوی پەرەپێدانی خانووبەرەی تێنێسی )

ببیستن. پێشکەشکردنەکە و بابەتەکان پێش بەڕێوە ببەن تاکو ناوەڕۆکی ئەو گەاڵڵەیە پێشکەش بکەن و بیروڕای خەڵک بە گشتی 

planning/consolidated-https://thda.org/research-بەڕێوەبردنی گەاڵڵەی تێکەڵکردن لە ناونیشانی خوارەوەدا دادەنرێت: 

planningیی ئەوانە بە شرۆڤەی خوارەوەیە:. دانیشتنەکان و کاتبەند 

پەیوەندییشوێنشار/باژێررێکەوت و کاتژمێر*

 2020ی مارسی 26

ی پاش نیوەڕۆ6بۆ  4

ناوچەی پەرەپێدانی باشووری رۆژهەاڵتی تێنێسیچاتانووگا

1000 Riverfront Parkway 

Chattanooga, TN 37402 

 چاک هامۆندز

(Chuck Hammonds)

423-266-5781 

 2020مارسی ی 30

دوای  5:30بۆ  3:30

 نیوەڕۆ

ناوچەی پەرەپێدانی کامبرلەندی سەرەوەکووکڤیل

1104 England Drive 

Cookeville, TN 38501 

 تامی لی

931-432-4111

 2020ی مارسی 31

دوای  5:30بۆ  3:30

 نیوەڕۆ

ناوچەی پەرەپێدانی باشووری رۆژئاوای تێنێسیجەکسۆن

102 E. College St.  

Jackson, TN 38301

 تۆماس سکان

(Tommy Lee) 

731-668-6429

2020ی ئاپریلی 1

 ی بەیانی11بۆ  9

ناوچەی پەرەپێدانی باکووری رۆژئاوای تێنێسیمارتین

124 Weldon Drive 

Martin, TN 38237 

 جێسیکا بەیکێر

(Jessica Baker)

731-587-4213  

 2020ی ئاپریلی 1

ی پاش نیوەڕۆ5بۆ  3

ئەنجومەنی مامەڵە موڵکییەکانی ناوچەی مێمفیسمێمفیس

ناوەندیی پەروەردە

6393 Poplar Ave  

Memphis, TN 38119

 پاوڵ مۆریس

(Paul Morris) 

901-729-2871

)بە میوانداریی/خانەخوێی 

MAAG)

 2020ی ئاپریل 7

ی 1 –ی بەیانی 11

ئەنجومەنی ناوچەی نەشڤیلی گەورەنەشڤیل

220 Athens Way, Suite 200

 ئانجێال هوبارد

(Angela Hubbard)

https://thda.org/about-thda/public-notice-and-comment
https://thda.org/about-thda/public-notice-and-comment
https://thda.org/research-planning/consolidated-planning
https://thda.org/research-planning/consolidated-planning


Nashville, TN 37228615-880-3746دوای نیوەڕۆ

2020ی ئاپریلی 8

 ی بەیانی11بۆ  9

Mt. Pleasantناوچەی پەرەپێدانی ناوەندیی و باشووری تێنێسی

101 Sam Watkins Boulevard 

Mt. Pleasant, TN 38474 

 تیا الکریج

(Tia Lockridge)

931-379-2929 

 2020ی ئاپریلی 9

ی بەیانی بۆ نیوەڕۆ10

ژووری کۆبوونەوەی هۆڵی شاری فاراوتناکسڤیل

11408 Municipal Center Drive 

Knoxville, TN 37934 

تێری بابرۆوسکی

(Terry Bobrowski)

865-273-6003 

)بە میوانداریی/خانەخوێی 

ETDD)

 2020ی ئاپریلی 9

ی پاش نیوەڕۆ5بۆ  3

ناوچەی یەکەمی پەرەپێدانی تێنێسیجانسۆن سیتی

3211 N. Roan Street 

Johnson City, TN 37601 

 بیل فارستەر

(Bill Forrester)

423-928-0224 

*هەموو کاتەکان بە کاتی خۆجێیین.

ی داواکارییە تایبەتەکان )بۆ وێنە کەسانێ کە بە هۆی کێشە لە بیستن یان دیتن یان شارەزایی کەم بە زمانی ئینگلیزی پێویستیان بە یارمەت

 راگەیندرێت. rch@thda.orgreseaرۆژ پێش دانیشتنی گشتی بە شێوەی نووسراو بە مێگان وێب بە ناونیشانی  15هەیە( دەبێت 

mailto:research@thda.org

