
 

 

 

THÔNG BÁO CÔNG CỘNG 

Phân tích của những trở ngại để lựa chọn các nhà ở Hội chợ 

Đầu vào của bạn là cần thiết! 
  
Bờ biển được hưởng cộng đồng và chính quyền nhà ở địa phương (thành phố Biloxi, thành phố Gulfport, 
thành phố Moss Point, thành phố Pascagoula, Biloxi Housing Authority, MRHA VIII và Bay Waveland HA) hiện 
nay đang tiến hành một nghiên cứu nhà ở công bằng được gọi là phân tích Những trở ngại để lựa chọn các 
nhà ở Hội chợ (AI). Nghiên cứu này là cần thiết bởi các Hoa Kỳ vùng của nhà ở và phát triển đô thị (HUD) như 
là một điều kiện để tiếp nhận các quỹ liên bang nhà ở và cộng đồng phát triển. Nghiên cứu này được dự định 
để xác định các rào cản để lựa chọn các nhà ở Hội chợ và đề xuất các khuyến nghị để giải quyết những rào 
cản.  
  
AI đang được thực hiện như một phần của một sự hợp tác toàn tiểu bang bao gồm các tổng công ty nhà 
Mississippi, Mississippi Development Authority, 50 địa phương và khu vực nhà ở công bởi chính quyền và các 
thành phố Biloxi, Gulfport, Hattiesburg, Jackson, Moss Point, và Pascagoula.  
  
Mục đích của AI là để xác định và đánh giá tiềm năng các chướng ngại vật hoặc những trở ngại để khả năng 
của một người để lựa chọn nơi cư trú của mình miễn phí từ phân biệt đối xử, và đề nghị các hành động giải 
quyết những trở ngại như vậy. The AI cung cấp: 1) một tổng quan về pháp luật, quy định, và chính sách và thủ 
tục; 2) đánh giá như thế nào những luật ảnh hưởng đến vị trí, sẵn có và khả năng tiếp cận nhà ở; và 3) đánh 
giá các điều kiện, cả hai nước và tư nhân, ảnh hưởng đến sự lựa chọn các nhà ở Hội chợ. 
  
Xin vui lòng kế hoạch để tham dự cuộc họp này công bằng nhà ở như công dân tham gia là cách tốt nhất để 
giúp xác định nhu cầu nhà ở giá cả phải chăng có thể trợ giúp nhà ở hình dạng cho cộng đồng của chúng tôi.  
  
Các cuộc họp theo lịch trình cho 5 tháng mười hai năm 2018, 10:00 sáng. tiến sĩ Frank Gruich Sr., Trung 
tâm cộng đồng, 591 Howard Avenue, Biloxi, MS 39530 và 6 tháng năm 2018, 11:00 giờ sáng tại Trung tâm 
cộng đồng tân Moss Point River, 4400 Denny Avenue, Moss Point, MS 39563 
  
Ngoài ra, xin hãy khảo sát của chúng tôi vào chợ nhà trong cộng đồng của bạn. 
https://www.Research.net/r/2018MSFairHousingSurvey 
  
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: (Susan Pickich, thành phố Biloxi, 228-435-6269 hay 
spickich@biloxi.ms.us ) hoặc (Jacqulyn Davis, City of Moss Point, 228-474-2345 hoặc 
jacqulyn.davis@cityofmosspoint.org ) 
   
Với những người cần chỗ ở đặc biệt tham gia vào các cuộc họp được yêu cầu để thông báo cho các chủ trang 
web ít nhất 48 giờ trước khi cuộc họp. 
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