
THÔNG BÁO 
 

Thông Báo Về Buổi Họp Cộng Đồng: 
Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư Quận Cam (OCHA) 

Dự Thảo Kế Hoạch Hàng Năm Của Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư Năm 2023 
 
Tuân thủ theo qui định của Bộ Gia Cư and Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD), Cơ quan 
Trợ Cấp Gia Cư Quận Cam (OCHA) sẽ tổ chức một Buổi Họp Cộng Đồng để thu thập ý 
kiến của công chúng cho dự thảo Kế Hoạch Hàng Năm của Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư 
cho năm 2023. Tài liệu này là hướng dẫn về các chính sách, chương trình, hoạt động 
và chiến lược của OCHA để đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu về nhà ở tại địa phương.  
Bản Kế Hoạch sẽ được công bố rộng rãi cho công chúng vào ngày 9 tháng 2 năm 
2023, truy cập trực tuyến tại www.ochousing.org/documents-forms và bản giấy tại văn 
phòng của chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.  
 
Các ý kiến đóng góp xin gửi về Orange County Housing Authority, 1501 E. St. Andrew 
Place, Santa Ana, CA 92705, Attention: Kristine de Leon hoặc gửi qua email đến 
Kristine.deleon@occr.ocgov.com . Tất cả các văn bản đóng góp ý kiến nhận được 
trước Buổi Họp Cộng Đồng sẽ được Quận Cam xem xét. 
 
Buổi Họp Cộng Đồng sẽ được tiến hành bởi Hội đồng Giám sát Quận Cam vào Thứ 
Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023, lúc 9:30 sáng, tại Phòng Điều trần của Hội đồng Giám 
sát, the County Administration North, lầu 1, 400 W Civic Center Dr, Santa Ana để lấy ý 
kiến của công chúng và thông qua kết quả cuối cùng cho Kế Hoạch Hàng Năm Của Cơ 
quan Trợ Cấp Gia Cư Năm 2023. Những quý vị ủng hộ hoặc phản đối dự thảo Kế 
Hoạch Hàng Năm của Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư cho năm 2023 đều được mời trình bày 
quan điểm của quý vị bằng văn bản hoặc trước Hội đồng Giám sát. 
 
Nếu quý vị muốn trực tiếp tham dự cuộc họp Hội đồng Giám Sát, vui lòng truy cập 
https://board.ocgov.com/meetings-agendas hoặc gọi số (714) 834-2206 để biết các yêu 
cầu tham dự. Để xem cuộc họp phát trực tuyến qua internet, vui lòng truy cập 
https://board.ocgov.com/board-meeting-media-archive. Quý vị có thể gửi ý kiến cho các 
cuộc họp Hội đồng Giám Sát sắp tới bằng cách gửi email đến response@ocgov.com. 
Các ý kiến đóng góp đuợc gửi đến trước khi bắt đầu cuộc họp Hội đồng Giám sát sẽ 
được lưu trữ trong hồ sơ công và sẽ được chuyển đến cho các thành viên trong Hội 
đồng Giám sát xem xét. Xin nêu rõ ngày của cuộc họp Hội đồng Giám Sát và chủ đề 
trong ý kiến đóng góp. 
 
Các câu hỏi liên quan đến Kế Hoạch Hàng Năm Của Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư xin gửi 
đến Kristine de León at (714) 480-2782 or kristine.deleon@occr.ocgov.com.  
 
Thông báo này sẽ được đăng trên các báo sau vào ngày 9 tháng 2 năm 2023: tiếng 
Anh - báo OC Register, tiếng Tây Ban Nha - báo La Opinion, và tiếng Việt - báo Viet 
Dong Daily. 
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