Phiên điều trần công khai
Hurricane Harvey Round 1 Quỹ Phát triển Cộng đồng Tài trợ cho Quỹ Cứu trợ Thiên tai
Liên quan đến cơ sở hạ tầng và mua lại
Thông báo được cho là South East Texas Regional Planning (SETRPC) đang tìm kiếm đầu vào
để xác định nhu cầu của cộng đồng khi chuẩn bị phát triển phương pháp phân phối cho số tiền
$5,024,215,000 trong Quỹ Phục hồi Thiên tai. Cuộc họp đầu tiên để có được ý kiến sẽ được tổ
chức như sau:
Buổi điều trần công khai đầu tiên - Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018 lúc 6:30 chiều tại
trường đại học Lamar University trong tòa nhà Galloway Business Building, Landes
Auditorium, 4400 S. MLK Parkway, Beaumont, Texas, 77705.
Mục đích sẽ là thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng về cơ sở hạ tầng và nhu cầu mua lại ở
khu vực Southeast Texas để giúp phát triển phương thức phân phối tiền.
Các cuộc họp tiếp theo liên quan đến phương pháp phân phối sẽ được thực hiện và được công bố
theo thời gian và ngày được xác định.
SETRPC sẽ cung cấp chỗ ngồi hợp lý cho những người tham dự cuộc họp SETRPC. Các yêu cầu
từ những người cần sự giúp đỡ đặc biệt nên được nhân viên SETRPC nhận 24 giờ trước cuộc
họp. Các buổi điều trần công khai sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh. Yêu cầu thông dịch viên
ngôn ngữ hoặc các nhu cầu giao tiếp đặc biệt khác phải được thực hiện ít nhất 48 giờ trước khi
họp. Vui lòng gọi (409) 899-8444, ext. 7516 để được trợ giúp.
Các nhận xét bằng văn bản có thể được gửi bằng chuyển phát bằng tay, thư, fax hoặc email trước
12:00, Thứ Năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018 tới: Shanna Burke, South East Texas Regional
Planning Commission, 2210 Eastex Freeway, Beaumont, Texas, 77703; fax - (409) 347-0138;
email - sburke@setrpc.org.

