
Thông báo Điều trần Công khai

Woburn Housing Authority 

xin mời tất cả những người thuê nhà và cộng đồng đến tham dự buổi 

đánh giá Kế hoạch Hàng năm Đề xuất cho Năm Tài chính của Cơ quan 

Quản lý 2024

Kế hoạch Hàng năm này nhằm đem lại cái nhìn sâu sắc đối với các hoạt động của Cơ quan Quản lý và các kế 

hoạch cho năm tài chính sắp tới vì chúng ảnh hưởng đến vấn đề gia cư công cộng có sự trợ giúp của tiểu 

bang của Cơ quan Quản lý.  Kế hoạch Hàng năm Đề xuất bao gồm các thành phần sau:

1. Kế hoạch Cải tạo Cơ bản Đề xuất (5 năm)

2. Kế hoạch Bảo trì và Sửa chữa Đề xuất

3. Ngân sách Vận hành Hiện tại

4. Trả lời đối với những phát hiện trong bản Đánh giá Quản lý Hoạt động (PMR)

5. Danh sách các chính sách của cơ quan quản lý gia cư

6. Danh sách các quyết định miễn tuân thủ các quy định chi phối của Sở Gia cư và Phát triển 

Cộng đồng (DHCD)

7. Các thành phần khác

2:30 PM và 03/30/2023Ngày và giờ điều trần:

Địa điểm điều trần: Woburn Housing Authority

Annual Plan Hearing - Board Meeting

See Special Instructions Below:

Các cư dân và cộng đồng được mời tham gia xem xét Kế hoạch Hàng năm trước phiên điều trần và có 

thể gửi ý kiến đóng góp của công chúng như được mô tả dưới đây.  Cơ quan Quản lý phải cân nhắc các 

quan ngại của bất kỳ Tổ chức của Người Thuê nhà Địa phương (LTO) hay Hội đồng Cố vấn Cư dân (RAB) 

nào về các nhu cầu và ưu tiên và kết hợp một số hoặc tất cả các nhu cầu và ưu tiên đó trong bản thảo 

kế hoạch nếu Cơ quan Quản lý coi là phù hợp với việc quản lý hợp lý.  Các ý kiến đóng góp có cơ sở sẽ 

được tóm tắt và đưa vào nội dung Kế hoạch Hàng năm khi nộp cho Sở Gia cư và Phát triển Cộng đồng 

(DHCD).  

o Các bản sao của Kế hoạch Hàng năm sẵn có tại văn phòng Cơ quan Quản lý hoặc quý vị có thể 

xem trực tuyến tại <https://tinyurl.com/LHA-MA-AnnualPlan>.  Các bản này chỉ có bằng Tiếng 

Anh.

o Các ý kiến đóng góp có thể được nộp bằng lời tại buổi điều trần, gửi email cho văn phòng cơ quan 

quản lý gia cư, hoặc nộp ý kiến bằng văn bản tại văn phòng cơ quan quản lý gia cư.  Các ý kiến 

đóng góp phải được nhận không muộn hơn giờ kết thúc phiên điều trần.

o Để đưa ra các yêu cầu về biện pháp điều chỉnh đặc biệt hợp lý, hãy liên hệ với văn với văn phòng 

cơ quan quản lý gia cư trước 03/16/2023 lúc 4:00 PM.

o Thông tin liên hệ cho Woburn Housing Authority:

  Văn phòng:  59 Campbell St., Woburn, MA 01801

Điện thoại: (781) 935-0818

Email:  tmaher@woburnhousing.org

02/09/2023 Vietnamese Hearing Notice



Page 2

Detailed Instructions for Remote Access

Woburn Housing Authority

Annual Plan Hearing - Board Meeting

March 30th, 2023 at 2:30 PM

59 Campbell Street - Woburn MA

In Our Community Room

To View Our Annual Plan

Please Click or Enter the link below

https://tinyurl.com/LHA-MA-AnnualPlan
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