
 
  

THÔNG BÁO VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG 

BILOXI CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN KHỐI GRANT CHƯƠNG TRÌNH 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2018 VÀ NĂM KẾ HOẠCH HỢP NHẤT  

SỬA ĐỔI ĐÁNG KỂ  
  
  

Thông báo bằng văn bản này cho rằng thành phố Biloxi sẽ tiến hành công khai xét xử 
cho mục đích của affording dân Biloxi một cơ hội để: 
  

-Trình bày quan điểm và đề xuất của họ (bằng miệng hoặc bằng văn bản) về nhà 
ở, phát triển cộng đồng và nhu cầu hỗ trợ nhà ở của thành phố Biloxi; và  
-Cung cấp đầu vào liên quan đến đề xuất sửa đổi đáng kể cho kế hoạch hành 
động năm 2018 và năm 2015 - 2019 năm Consolidated kế hoạch.  
  

Thông qua việc sửa đổi đáng kể, thành phố Biloxi đề xuất phân bổ $171,454 của 
chương trình năm 2018 CDBG tài nguyên từ đông Biloxi sạch lên dự án tài trợ một hoạt 
động mới, John Henry Beck Park nhà vệ sinh. 
  
Các buổi điều trần công cộng sẽ được tổ chức tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Municipal 
xây dựng Auditorium, tọa lạc tại 676 tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Boulevard ở trung 
tâm thành phố Biloxi, lúc 5:30 chiều ngày thứ ba 19 Tháng ba, 2019. Tất cả công dân 
quan tâm đến việc được khuyến khích để tham dự, đặc biệt là với những người thu 
nhập thấp, rất thấp và rất thấp, dân tộc thiểu số, các cư dân của khu vực nhà ở, và 
những người có tính di động, trực quan, và nghe những trở ngại. 
  
Những người cần chỗ ở đặc biệt để tham gia vào các buổi điều trần sẽ được yêu cầu 
thông báo cho Susan Pickich, liên bang quản lý chương trình, tại 228-435-6269 ít nhất 
48 giờ trước khi buổi điều trần. 
  
Thông tin về của Biloxi CDBG chương trình có thể được tìm thấy tại 
http://www.biloxi.ms.us/cdbg/ 
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