PUBLIC NOTICE
ABISO PARA SA PAMPUBLIKONG PAGDINIG
Sa ka-Setyembre 16, 2020 nang 4:00PM, magsasagawa ang Community Investment Company (CIC)
ng Lungsod ng Long Beach ng Ikalawang Pampublikong Pagdinig.
Ang mga pagdinig sa publiko ay magaganap sa pamamagitan ng Teleconference alinsunod sa
Executive Order N-29-20, na inisyu ni Governor Gavin Newsom. Ang Civic Chambers ay sarado sa
Publiko. Ang Public ay maaaring magbigay ng mga puna sa pamamagitan ng email sa:
lbds@longbeach.gov.
Layunin ng Pampublikong Pagdinig ang makatanggap ng komento ng publiko hinggil sa 2021 Action
Plan (Action Plan), ang ikatlo na taunang plano ng implementasyon sa ilalim ng limang taon na 20182022 Consolidated Plan (Consolidated Plan). Inilalarawan ng Consolidated Plan at inuuna ang
pabahay at mga pangangailangan ng komunidad sa pag-unlad, pati na rin ang mga aktibidad na
tumutugon sa mga pangangailangang iyon tulad ng inilarawan at pinondohan ng Kagawaran ng
Pabahay ng U.S. at Urban Planning (HUD). Tulad ng kinailangan ng HUD, pinagsama-sama ng
Consolidated Plan, sa isang sama-samang pagsumite, ang pagpaplano at aspeto ng aplikasyon ng
Community Development Block Grant (CDBG), Emergency Solutions Grant (ESG), at HOME
Investment Partnership Program (HOME) na mga pondo upang matugunan ang mga prayoridad na
iyon.
Sa Agosto 14, 2020 draft na kopya ng 2021 Action Plan ay maaaring mai-download mula sa seksyon
ng anunsyo ng web page ng Development Services:
http://www.longbeach.gov/lbds
Umaasa ang Lungsod ng Long Beach na maglaan ng makatuwirang pagbibigay para sa Pampublikong
Pagdinig ayon sa Americans with Disabilities Act (ADA) ng 1990. Kung kailangan moa ng dokumentong
ito sa isang alternatibong format o kung kinakailangan ang espesyal na mga tulong mula sa pagdinig,
mangyaring tawagan si Alem Hagos sa (562) 570-7403 nang hindi bababa sa 48 oras bago ang
Pampublikong Pagdinig sa Setyembre 16, 2020, 2020. Ang mga mamamayang gustong magbigay ng
mga nakasulat na komento ay kailangang gawin ito bago ang Setyembre 15, 2020. Ang mga nakasulat
na mga komento ay kinakailangang naka-address kay Alem Hagos, Kagawaran ng mga Serbisyong
Pang-unlad, 411 W. Ocean Blvd., Ika-3 Palapag, Long Beach, California 90802. Email:
Alem.Hagos@longbeach.gov. Telephone: (562) 570-7403.

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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