PUBLIC NOTICE
ABISO PARA SA PAMPUBLIKONG PAGDINIG
Sa Miyerkoles, ika-20 ng Abril, alas kwatro ng hapon, magsasagawa ng Pampublikong Pagdinig ang
Long Beach Community Investment Company (CIC).
Gaganapin ang mga pambublikong pagdinig sa pamamagitan ng Teleconference alinsunod sa AB-361
na inilabas ng Governor Gavin Newsom. Sarado ang Civic Chambers sa Publiko. Maaaring
makapagbigay ng mga komento ang publiko sa pag-email sa: lbds@longbeach.gov.
Pakay ng Pampublikong Pagdinig ang pagpahintulot para sa pagbigay ng opinyon ng publiko sa
paglikha ng 2022-2027 Consolidated Plan, at pati na rin ang 2022-2023 Action Plan, na base sa mga
priyoridad ng binalangkas sa Consolidated Plan. Isinasalarawan at binibigyang priyoridad ng
Consolidated Plan ang pabahay at mga pangangalingan sa kaunlaran ng komunidad, pati na rin ang
mga aktibidad na nagtutugon sa mga pangangailangan na tinukoy at pinondohan ng U.S, Department
of Housing and Urban Development (HUD). Bilang tagubilin ng HUD, pinagsamasama ng Consolidated
Plan, sa isang pinagsamang submission, ang mga plano at aspeto ng application ng Community
Development Block Grant (CDBG), Emergency Solutions Grant (ESG), at pondo ng HOME Investment
Partnership Program (HOME) para matugonan ang mga nasabing priyoridad.
Susubukan ng Lungsod ng Long Beach ang makapagbigay ng makatwirang akomodasyon para sa
mga Pampublikong Pagdinig alinsunod sa Americans with Disability Act (ADA) of 1990. Kung
kinakailangan ng espesyal na akomodasyon, tumawag kay Alem Hagos sa (562) 570-7403 ng 48 oras
bago sa Pampublikong Pagdinig ng ika-20 ng Abril 2022. Mga mamayan na nagnanais na
makapagbigay ng nakasulat na mga komento ay dapat gawin ito bago mag ika-19 ng Abril 2022. Mga
nakasulat na komento ay dapat ipadala kay Alem Hagos, Development Services Department, 411 West
Ocean Boulevard, Long Beach, California 90802. Email: alem.hagos@longbeach.gov.

To request this information in an alternative format or to request a reasonable accommodation, please contact the
Development Services Department at longbeach.gov/lbds and 562.570.3807. A minimum of three business days
is requested to ensure availability; attempts will be made to accommodate requests with shorter notice.
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