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THÔNG BÁO VỀ TÍNH KHẢ DỤNG CỦA BẢN DỰ THẢO  

CDBG NĂM 2018 MỘT - NĂM KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ 
HOẠCH NĂM 2015-2019 HỢP NHẤT 

  
Thông báo bằng văn bản này cho rằng thành phố Biloxi đã chuẩn bị một dự thảo của nó 
năm 2018 trong một năm kế hoạch hành động và một sửa đổi đáng kể trong 5 năm 
(2015-2019) củng cố lập kế hoạch cho chương trình quyền lợi cộng đồng phát triển 
khối Grant (CDBG). 
  
Biloxi là một thành phố được hưởng theo các chương trình CDBG và đã nhận được 
một phân bổ 2018 của $459,833 từ HUD và dự đoán tạo ra các chương trình thu nhập 
khoảng $165,535 trong chương trình năm 2018. Năm 2018 các kế hoạch hành động đề 
ra các hoạt động được thực hiện với CDBG quỹ và các chương trình thu nhập trong 
giai đoạn từ 1 tháng 10 năm 2018 đến 30 tháng 9, 2019.  
  
Sửa đổi các năm hợp nhất kế hoạch xác định một sự thay đổi của thành phố CDBG 
chương trình năm nay và xác định bổ sung HUD, đủ điều kiện hoạt động, thành phố có 
thể thực hiện với các CDBG tiền vào địa chỉ ưu tiên cao, nhu cầu cộng đồng nhà và 
nonhousing và tới hỗ trợ giao hàng của hoạt động khu vực dịch vụ ưu tiên cao. 
  
Dự thảo kế hoạch hành động năm 2018 và sửa đổi các năm hợp nhất kế hoạch có sẵn 
để xem xét công cộng trên trang web của Biloxi Biloxi.ms.us và tại các địa điểm sau 
đây: 
Biloxi City Hall 140 Lameuse Street 
Phát triển cộng đồng Biloxi 676 tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Blvd. 
Biloxi Public Library 580 Howard Avenue 
West Biloxi thư viện 2047 Pass Road 
Thư viện Sherry Margaret 2141 Popp Ferry Road 
Thư viện Woolmarket 13034 Kayleigh Cove Drive 
Biloxi Housing Authority 330 Benachi Avenue 
             
Viết ý kiến sẽ được nhận ít nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố này thông 
báo và, do đó, có thể được gửi cho đến 4:00 ngày thứ sáu 20 tháng 7, 2018 Biloxi liên 
bang chương trình văn phòng, 214-A Delauney Street ở trung tâm thành phố Biloxi 
hoặc gửi đến Biloxi liên bang quản lý chương trình tại P.O. Box 429 Biloxi, MS 39533. 


