
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
THÔNG BÁO VỀ TÍNH KHẢ DỤNG CỦA DỰ THẢO VÀ THÔNG BÁO VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG 

CỘNG 
THÀNH PHỐ BILOXI CỦNG CỐ HIỆU SUẤT HÀNG NĂM VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2017  
CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN LỢI CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN KHỐI GRANT  

  
  
Thông báo bằng văn bản này cho rằng thành phố Biloxi đã chuẩn bị một dự thảo của 2016 
Consolidated hiệu suất hàng năm và báo cáo thẩm định đối với nhà ở và phát triển cộng đồng và sẽ 
tiến hành một cuộc điều trần công cộng liên quan đến tính năng bay và các khoản chi cho chương 
trình năm kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018 cho chương trình cộng đồng phát triển khối cấp quyền 
lợi được.  
  
1. dự thảo sẽ có sẵn cho công chúng xem xét và bình luận 15 ngày, bắt đầu từ thứ sáu 11 tháng 12, 
năm 2018 thông qua thứ năm, tháng mười hai 27, năm 2018, trong văn phòng thường xuyên giờ 
8:00 giờ sáng đến 4 giờ chiều Ngoài việc có sẵn để xem xét trên trang web của thành phố: 
www.biloxi.ms.us, bản dự thảo sẽ có sẵn tại các vị trí sau:  

-       Thành phố của Biloxi liên bang chương trình văn phòng, nằm trên 2nd sàn tại Biloxi xây 
dựng công trình công cộng, (214 A Delauney Street) 

-       Thành phố Biloxi, cộng đồng phát triển vùng (676 tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Blvd) 
-       Biloxi City Hall (140 Lameuse Street) 
-       Thư viện công cộng chính Biloxi (580 Howard Avenue) 
-       Thư viện Tây Biloxi (2047 Pass Road) 
-       Thư viện Sherry Margaret (2141 Popp Ferry Road) 
-       Thư viện Woolmarket (13034 Kayleigh Cove Drive) 
-       Biloxi Housing Authority (330 Benachi Avenue) 

  
2. cuộc điều trần công cộng được lên kế hoạch cho thứ sáu 11 tháng 12, năm 2018 tại 5:30 chiều tại 
Auditorium Biloxi cộng đồng phát triển vùng tọa lạc tại 676 tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Blvd, Biloxi, 
MS 39530. 
  
Thành phố khuyến khích sự tham gia của các dân tộc thiểu số, không phải tiếng Anh nói người, 
người tàn tật, thấp - để moderate thu nhập, các cư dân của khu vực nhà ở, và tất cả những người 
khác quan tâm đến sự kiện cộng đồng. Những cá nhân những người muốn tham gia nhưng có thể bị 
cản trở bởi Khuyết tật hoặc người không phải là anh nói được kêu gọi để thông báo cho thành phố ít 
nhất là ba (3) ngày trước khi buổi điều trần do đó đặc biệt có thể được sắp xếp. Những người cần 
phải thảo luận hoặc đặt câu hỏi liên quan đến các buổi điều trần có thể liên hệ với văn phòng các 
chương trình liên bang của thành phố Biloxi bằng cách gọi 228-435-6269. 
  
Ý kiến công dân sẽ được nhận tại cuộc điều trần công cộng và/hoặc có thể được gửi đến các 
chương trình văn phòng Biloxi liên bang mà tọa lạc tại 214-A Delauney Street, Biloxi, Mississippi 
39530. Ý kiến sẽ được chấp nhận cho đến khi 04:00:00, ngày 27 tháng 12 năm 2018.  

http://www.biloxi.ms.us/

