
2020–2024 Năm-Năm Tổng Hợp Kế Hoạch và Phân Tích những
Chướng Ngại cho Quận Hạt Washington và các Thành Phố

của Beaverton và Hillsboro

TỔNG QUAN DỰ ÁN

ĐỊNH NGHĨA CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP TRỌN GÓI

Quận Hạt Washington và các thành phố của Beaverton và Hillsboro đang triển khai năm-năm 2020-2024
Tổng Hợp Kế Hoạch và Phân Tích những Chướng Ngại của họ. Những tài liệu này đòi hỏi bất cứ thành phố
hay quận hạt nào mà nhận tiền trợ cấp trọn gói của chính phủ liên bang cho ngân sách phát triển nhà ở
và cộng đồng từ Bộ Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban
Development (HUD)).

Quận Hạt Washington nhận bà loại trợ cấp trọn gói cho các chương trình phát triển nhà ở và cộng đồng từ
HUD: Trợ Cấp Trọn Gói Phát Triển Cộng Đồng(Community Development Block Grant (CDBG)), Chương
Trình Hợp Tác Đầu Tư HOME (HOME Investment Partnerships Program (HOME)), và Trợ Cấp Giải Pháp
Khẩn Cấp (Emergency Solutions Grant (ESG)).

Trợ Cấp Trọn Gói Phát Triển
Cộng Đồng (CDBG): Chương
trình này hướng đến phát
triển các cộng đồng qua
nhà ở an toàn và khang
trang với giá cả hợp lý, bên
cạnh những cơ hội kinh tế
cho những người thu nhập
thấp và trung bình. Các dự
án tiềm năng bao gồm dở
bỏ nước sơn có-chì, cải tạo
nhà ở, xây dựng hay phục
hồi các cơ sở và cơ sở hạ
tầng công cộng, hay các
chương trình phục vụ công
cộng.

Chương Trình Hợp Tác Đầu
Tư HOME (HOME): Chương
trình này cung cấp những
tài trợ của chính phủ liên
bang cho các hoạt động
mà hổ trợ nhà ở giá hợp lý
và quyền sở hữu nhà cho
các gia đình thu-nhập-thấp
và thu-nhập-trung-bình.
Những hoạt động này có
thể bao gồm xây dựng,
phục hồi mức độ hay đáng
kể, dở bỏ các rào cản kiến
trúc, và hổ trợ thuê nhà
dựa-trên-người thuê.

Trợ Cấp Giải Pháp Khẩn Cấp
(ESG): Chương trình ESG
cung cấp cho những người
sống trong tình trạng vô gia
cư có nơi trú thân cơ bản
và các dịch vụ hổ trợ thiết
yếu để thúc đẩy nhà ở tươm
tất và giá cả hợp lý, một
môi trường sinh sống phù
hợp, và các cơ hội kinh tế.
Các dịch vụ có thể bao gồm
các hoạt động nhanh
chóng tái-định-cư và ngăn
ngừa vô gia cư, cải tạo hay
tân trang cho nơi trú thân
mới, và các vận hành và
bảo trì

Tổng Hợp Kế Hoạch là một kế hoạch chiến lược cho sự phát triển nhà ở và cộng đồng
dựa trên thu thập dữ liệu và sự kết nối với cộng động. Nó sẽ cho các đối tác pháp
quyền biết làm thế nào để xử dụng những tài nguyên hạn chế của chính phủ liên bang
trong chu kỳ năm-năm.

Sự Phân Tích của Những Chướng Ngại xử dụng dữ liệu thu thập được để phân tích
những rào cản cho công bằng lựa chọn nhà ở và triển khai những chiến lược để vạch
ra những thử thác đó. Nổ lực lập kế hoạch này cần có quá trình cộng đồng tham gia
toàn diện.

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH

PHÂN TÍCH CỦA NHỮNG CHƯỚNG NGẠI

Trang Mạng Kế Hoạch: http://bit.ly/WashCounty_ConPlan-AI



NHỮNG THÀNH PHẦN NỒNG CỐT

Sự triển khai của cả hai kế hoạch là một quá trình hai-năm, từ tháng Mười Hai 2018 đến tháng Năm 2020.

Tổng Hợp
Kế Hoạch

Phân Tích các
Chướng Ngại

Cộng Đồng Tham Gia: Các nhóm tiêu điểm và các khảo sát với các thành
viên cộng đồng, tham khảo ý kiến với các thực hành viên, nhóm sinh
hoạt
Đánh Giá các Nhu Cầu: Xác định những nhân khẩu khác biệt cần thiết
trong nhà ở
Phân Tích Thị Trường: Thẩm định giá cá và điều kiện nhà ở, các nhu cầu
của những người sống trong tình trạng vô gia cư, các nhu cầu nhà ở công
cộng, và những rào cản tiến đến nhà ở giá cả hợp lý
Kế Hoạch Chiến Lược: Các mục tiêu và kế hoạch cho đầu tư của các tài
nguyên, các chính sách và cấu trúc tổ chức

Sự Kết Nối Cộng Đồng: Các nhóm tiêu điểm và các khoả sát với các
thành viên cộng đồng, tham khảo ý kiến với các thực hành viên, nhóm
sinh hoạt
Đồng Kiểm Tra: Kiểm tra các thủ tục thuê nhà công bằng trên căn bản
chủng tộc/sắc tộc, nguồn gốc quốc gia, nguồn thu nhập, và thương tật
Nghiên Cứu: Dữ liệu nhân khẩu và nhà ở dành cho giai cấp được bảo vệ
Xem Xét Lĩnh Vực Công và Tư: Một xét duyệt pháp quyền toàn diện cho
các luật, các quy định, các chính sách, các thủ tục, và các thực hành
hành chính

LỊCH TRÌNH KẾ HOẠCH

Kết Nối Cộng Đồng

Tổng Hợp Kế Hoạch

Phân Tích các Chướng Ngại

2018 2019 2020

BÌNH LUẬN VÀ THẮC MẮC
Liên lạc với nhân viên Washington County Office of Community Development
qua điện thoại tại 503-846-8814 hay bằng email tại cdbg@co.washington.or.us  

Cho thông tin cập nhật, vào http://bit.ly/WashCounty_ConPlan-AI
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Giai đoạn công chúng bình luận trên dự thảo kế hoạch
Tiếp Nhận Kế Hoạch Cuối CùngCác Nhóm Tiêu Điểm

Các Cuộc Họp Nhóm Sinh Hoạt

Khảo Sát


