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Các thảm họa nghiêm trọng do bão lớn, lốc xoáy, gió cuốn, và lũ lụt đã được tuyên bố tình trạng khẩn cấp 
vào ngày 29 tháng Năm, 2015 và 25 tháng Mười một, 2015. Bản Phác Thảo Kế Hoạch Hành Động Khắc Phục 
Thảm Họa - Các Sự Kiện Lũ Lụt 2015 của Thành Phố Houston (Kế Hoạch) được sử dụng để xin ngân khoản 
tài trợ liên bang trị giá $66,560,000 dành cho các khoản chi cần thiết liên quan đến khắc phục thảm họa, khôi 
phục và phục hồi lâu dài cơ sở hạ tầng và gia cư, và tái thiết nền kinh tế sau các thảm họa đã tuyên bố trong 
năm 2015 nói trên.  Kính mời quý vị cư dân tham dự buổi điều trần công khai và/hoặc đóng góp ý kiến nhận 
xét về bản Kế Hoạch Phác Thảo và các hoạt động được đề nghị cho những vùng bị ảnh hưởng ở Houston.  

BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI 
Thứ Năm, ngày 18 tháng Tám, 2016 
6-8 p.m.
City Hall Annex, 900 Bagby, Houston, TX 77002
Có phương tiện trợ giúp người khuyết tật theo đạo luật ADA. Nếu quý vị muốn sử dụng phương tiện giao thông công cộng, vui lòng đi xe 
METRO:   40 41 85 412

Để biết thêm chi tiết về buổi điều trần công khai hoặc để yêu cầu cung cấp phương tiện trợ giúp đặc biệt 
(thông dịch viên, thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, CART cho người khiếm thính), vui lòng liên lạc với cô 
Paula Jackson  tại  paula.jackson@houstontx.gov hoặc 832.394.6181.

Xem bản Kế Hoạch Phác Thảo tại các địa điểm sau đây: 
 § Trên mạng tại  www.houstontx.gov/housing
 § Thư Viện Công Cộng Chính (Main Public Library) - 500 McKinney, Houston, TX 77002
 § Văn Phòng HCDD - 601 Sawyer, Suite 400, Houston, TX 77007 (có thể lấy bản sao tại địa điểm này)

 
Giai đoạn tiếp nhận ý kiến nhận xét của công chúng sẽ kéo dài từ ngày 9 tháng Tám, 2016 đến hết 23 tháng 
Tám, 2016.  Có thể gửi ý kiến nhận xét qua email tới:  mary.itz@houstontx.gov hoặc qua thư bưu điện tới: City 
of Houston-HCDD, ATTN: Mary ltz, 601 Sawyer, Suite 400,Houston, Texas 77007. Phản hồi ý kiến nhận xét 
của công chúng sẽ được đưa vào bản Kế Hoạch chính thức. 


