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الدعمراتون بوكا مدينة  .4

2022ديسمبر  9

ت  .3 المقيميناتصاال

التطبيقتحديث  .2

ي المساكن  .1 مانورمارتن ف

ي  ت  ، 2022ديسمبر  5ف ت آخر لتقديم المقيمين جمعية اجتماع  APCحضر السكان.أسئلة عىل والرد التموضع إعادة حول المستجدا

ت فريق يقوم  ي المحيط مجتمعا ب  ("FHFC")بفلوريدا اإلسكان تمويل مؤسسة إىل التقديم بإعداد  ("APC")األطلس ي تطوير إلعادة الوالية من تمويل لطل تقديم المقرر من مانور. ديكس
ت  ي الطلبا ت الدولة تنشر أن ونتوقع  ، 2022ديسمبر نهاية ف ت المتعلقة المعلوما .2023يناير نهاية بحلول بتمويلها الموصى بالطلبا

ي  س اجتماع ف ة األخير اإلدارة مجل ي  ("BRHA")لإلسكان راتون بوكا لهيئ س وافق  ، 2022نوفمبر  30ف  Manor".Martin at Residencesالجديد المشروع تسمية عىل اإلدارة مجل
"The 

ت إىل باإلضافة  ي االجتماعا ها سيتم الت ت تسليم أيًضا سيتم التنظيم ، إعادة عملية خالل إجراؤ ي البريد عبر الدورية التحديثا ها اإللكترون ي ونشر موقع عىل الوضع إعادة تبويب عالمة ف
BRHA  الويب: عىلwww.bocahousing.org ،  ها طباعتها إىل باإلضافة ي ونشر  Martin .Loisمجتمع مركز ف

ي (المتوقع الوالية من جائزة استالم بمجرد  ي جدول لكل  2023يناير ف ي زمن واحدة مرة  Association Resident Manor Dixieجمعية اجتماع  / APC BRHAستحضر  ، (FHFCلـ حال
ة أي عىل واإلجابة الحالة تحديث لتقديم شهريًا  ت عقد سيتم كما لديكم. تكون قد أسئل ت عىل للحصول إضافية اجتماعا ي المقيمين من تعليقا ة.المراحل ف الرئيسي

ة ، أي لديك كان إذا أجلك. من هنا نحن  ي البريد عبر إرسالها يرجى أسئل ي: العنوان عىل اإللكترون ة األسئلة نشر أيًضا سيتم  .DMresidentinquiry@apcompanies.comالتال المتداول
الويب.عىل  BRHAموقع عىل الوضع إعادة تبويب عالمة عىل 

ي  س عمل ورشة ف ي راتون بوكا مدينة مجل ت الت ي عقد س ناقش  ، 2022نوفمبر  21ف ي للمساعدة راتون بوكا مدينة من تمويل عىل للحصول طلبنا المدينة مجل تطوير إعادة ف
ي  ي تلقى مانور. ديكس الشهر.هذا راتون بوكا مدينة قبل من القرض التزام عىل الموافقة تتم أن نأمل القرض. التزام بشأن للتفاوض  APCو  BRHAمع للعمل توجيًها المدينة محام
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