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Thông báo này cho rằng thành phố Biloxi sẽ được đồng tổ chức một hội thảo với mục đích     chia sẻ thông tin và 

tìm hiểu về các quyền và trách nhiệm của bạn theo Đạo luật Nhà ở Công bằng,tìm hiểu bảo vệ người thuê nhà 

đặc biệt trong đại dịch COVID-19 và tham gia vào một cuộc thảo luận bàn tròn nhà ở công bằng cộng đồng về 

các vấn đề hiện tại. 

Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị Hoa Kỳ định nghĩa một trở ngại đối với các lựa chọn nhà ở công bằng là " bất kỳ 
hành động, thiếu sót hoặc quyết định nào, hạn chế lựa chọn nhà ở hoặc sự sẵn có của các lựa chọn nhàở vì 
chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình hoặc khuyết tật." 
 
Bài thuyết trình sẽ được thực hiện bởi Trung tâm Tư pháp Mississippi lúc 2:00 chiều.m. vào thứ Ba, ngày 23 

tháng 2 năm 2021  tại khán phòng của Phòng Phát triển Cộng đồng Biloxi tọa lạc tại 676 Tiến sĩ Martin Luther 

King,Jr. Đại lộ ở trung tâm thành phố Biloxi. 

Bài thuyết trình ngắn gọn sẽ tập trung vào các yêu cầu của FHA liên quan đến các biện pháp bảo vệ cho người 

khuyết tật, bao gồm chỗ ở và sửa đổi hợp lý. Sẽ có nhiều cơ hội cho các câu hỏi và thảo luận sau bài thuyết 

trình. 

Tất cả các công dân quan tâm được kêu gọi tham dự, đặc biệt là cư dân của nhà ở công cộng, cá nhân có thu 
nhập thấp, đại diện của các doanh nghiệp ngân hàng và bất động sản địa phương và những người cung   cấp 
dịch vụ hỗ trợ nhà ở tại Biloxi. 
 
Những cá nhân muốn tham gia nhưng có thể bị cản trở bởi khuyết tật hoặc những người không nói tiếng Anh 
được khuyến khích thông báo cho Thành phố ít nhất 72 giờ trước hội   thảo để có thể sắp xếp đặc biệt.  Vui lòng 
liên hệ với Bộ phận Chương trình Liên bang tại Sở Kỹ thuật Biloxi    bằng cách gọi 228-435-6269 để được hỗ trợ 

về vấn đề này. 
 
Để đối phó với đại dịch Covid-19, các hướng dẫn của liên bang và tiểu bang về cách xa xã hội sẽ được tuân thủ 
tại phiên điều trần.  Nếu tham dự vượt quá kích thước nhóm được đề nghị, tài liệu chương trình nghị sự dự 
định sẽ được trình bày sẽ được cung cấp để nhận tại cửa thay thế. 

 

Thông tin về Chương trình CDBG của Biloxi có sẵn http://www.biloxi.ms.us/cdbg/ 

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

