ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀO HỘI ĐỒNG THIẾT LẬP ƯU TIÊN TOÀN HẠT
Tên

Email

Địa chỉ chính
Đường
Điện thoại:
Mã vùng (Zip code)

Thành phố
Thành viên tầng lớp được bảo vệ1 hoặc Đại diện cho
Nghề nghiệp hiện tại

Quý vị trên 18 tuổi phải không?

Tên nhà tuyển dụng

Địa điểm: _________________________
Thành phố

Nếu quý vị đại diện cho một tổ chức, vui lòng ghi rõ tên tổ chức
Khu vực đại diện [đánh dấu vào 1 khu vực]:

Fairfax, Ross, San Anselmo
Belvedere, Marin City, Mill Valley, Sausalito, Tiburon
Countywide

Các lý do xin đăng ký:

Theo luật nhà ở bình đẳng, sẽ là trái phép nếu phân biệt trong mua bán, thuê mướn và hoạt động tài chính trong các
giao dịch liên quan đến nhà ở dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật và tình
trạng gia đình (bao gồm các hộ gia đình có con nhỏ dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và những người đang giám hộ trẻ em
dưới 18 tuổi). Những dịch vụ nào, nếu có, quý vị thấy là cần thiết ở Hạt Marin dành cho các thành viên của những
tầng lớp được bảo vệ để tiếp cận thông tin, cơ hội và các lựa chọn để sống ở nơi họ chọn mà không có bất kỳ sự
phân biệt đối xử nào?

1 Theo luật liên bang tầng lớp được bảo vệ bao gồm chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc xuất xứ, giới tính, khuyết tật và tình trạng gia đình.
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Kinh nghiệm liên quan khác:

Quý vị có thể đính kèm thông tin và các trang bổ sung. Vui lòng ghi số trang:
Liệt kê bất kỳ một tổ chức nào mà quý vị là một viên chức hoặc nhân viên của nó được tài trợ bởi, hoặc có thể yêu
cầu tài trợ từ, các chương trình Tài trợ khối phát triển cộng đồng hoặc HOME:

Chữ ký

Ngày

Vui lòng gửi lại đơn đăng ký hoàn chỉnh trước Thứ Ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 lúc 4 giờ chiều đến:
Bộ phận Nhà ở và Tài trợ liên bang (Housing and Federal Grants Division)
Cơ quan phát triển cộng đồng Hạt Marin (Marin County Community Development Agency)
3501 Civic Center Drive, Room 308
San Rafael, CA 94903-4157
HOẶC
Fax: (415) 473-7880
HOẶC
Email: federalgrants@marincounty.org
Vui lòng lưu ý rằng một ứng cử viên là một nhân viên hoặc viên chức của một tổ chức nhận tài trợ CDBG
hoặc HOME không thể hợp lệ để trở thành một thành viên hội đồng bởi vì một mâu thuẫn lợi ích có thể xảy
ra. Để biết thêm thông tin về toàn bộ phạm vi của các quy định về mâu thuẫn lợi ích, vui lòng xem
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title24-vol3/xml/CFR-2012-title24-vol3-sec570-611.xml
LƯU Ý: Đơn đăng ký này sẽ vẫn còn hiệu lực trong giai đoạn một năm. Nếu quý vị muốn thêm thông tin về mâu
thuẫn lợi ích hoặc các yêu cầu hợp lệ cho các vị trí, hoặc muốn kiểm tra về trạng thái của việc đăng ký, vui lòng liên
hệ văn phòng Trợ cấp liên bang theo địa chỉ federalgrants@marincounty.org hoặc 415-473-6279. Các thành viên hội
đồng có thể được yêu cầu gửi một mẫu đơn tiết lộ thông tin về tài chính (bảng liệt kê các nguồn thu nhập, lãi suất về
bất động sản, các khoản đầu tư và các vị trí kinh doanh) với Hạt và nó sẽ là một văn bản công khai.
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