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Thông báo được đưa ra rằng thông tin liên quan đến việc lập kế hoạch, phát triển và thực hiện 
Thành phần Kế hoạch hành động một năm 2022 của Biloxi  của Kế hoạch hợp nhất 2020-2024 cho 
Chương trình quyền lợi khối phát triển cộng đồng (CDBG), có sẵn để xem xét theo yêu cầu của 
Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị Hoa Kỳ. 
 

Thông tin và tài liệu có sẵn để xem xét bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây: 
 

• Nội quy và quy định chương trình chung CDBG; 

• Kế hoạch tham gia của công dân; và 

• Một kế hoạch hỗ trợ chống di dời và tái định cư dân cư cho thành phố Biloxi. 
 

Thông tin được liệt kê ở trên và các hồ sơ khác liên quan đến Kế hoạch hợp nhất 2020-2024 và 
Kế hoạch hành động năm 2022 có sẵn tại Phòng Kỹ thuật của Thành phố Biloxi nằm ở 214-A 
Delauney Street ở Downtown Biloxi trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng.m đến 4:00 chiều.m., 
Thứ Hai-Thứ Sáu.  Thông tin liên quan đến kế hoạch của Kế hoạch hành động năm 2022 có sẵn cho 
công chúng trong khoảng thời gian ít nhất năm (5) năm. 
 

Thông tin về Chương trình CDBG của Biloxi cũng có thể được tìm thấy tại http:// 

www.biloxi.ms.us/cdbg/ 

 

 

Tháng Tư là Tháng Nhà ở Công bằng, một cơ hội để kỷ niệm 54 năm Đạo luật Nhà ở Công bằng đã 
trở thành luật vào năm 1968.  Thông qua các nỗ lực tiếp cận giáo dục nhà ở công bằng, Thành phố 
Biloxi khẳng định tiếp tục nhà ở công bằng cho cư dân của mình.  
 
Đạo luật Nhà ở Công bằng cấm phân biệt đối xử trong việc bán hoặc cho thuê nhà ở vì chủng tộc, 
màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính (bao gồm giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng 
tình dục và quấy rối tình dục), tình trạng gia đình và khuyết tật. 
 
Những người tin rằng họ đã trải qua sự phân biệt đối xử có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách liên 
hệ với Văn phòng Nhà ở Công bằng và Cơ hội Bình đẳng của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ 

theo số (800) 669-9777. Khiếu nại phân biệt đối xử về nhà ở cũng có thể được nộp bằng cách đi 
đến nhà ở hud.gov/fair. 

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

