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Cập Nhật Nguyên Tắc Gia Cư (2021-2029)  

Khảo Sát về Nhu Cầu Nhà Ở 

ROSEMEAD, CA – Luật Tiểu bang California bắt buộc Thành phố Rosemead, cùng với tất cả các thẩm 

quyền khu vực trên toàn Tiểu bang, phải chuẩn bị Bản cập nhật nguyên tắc gia cư để Tiểu bang chứng nhận. 

Bản cập nhật này sẽ bao gồm giai đoạn lập kế hoạch gia cư từ năm 2021 đến 2029, thường được gọi là Chu 

kỳ thứ 6. Bản cập nhật này bắt đầu vào mùa thu năm 2020 và phải được hoàn thành trước tháng 10 năm 2021. 

Nguyên Tắc Gia Cư phác thảo các chính sách, mục tiêu và chương trình nhà ở của Thành phố, cũng như cơ 

hội tạo nhà ở mới trong tám năm tới. Các nhiệm vụ đồng hành với Bản cập nhật nguyên tắc gia cư gồm có 

cập nhật tập trung vào Kế hoạch chung liên quan đến Nguyên Tắc an toàn công cộng và cả các chính sách 

công bằng môi trường để tuân thủ luật pháp tiểu bang. 

 

Thành phố đã soạn Bản Khảo sát Nhu cầu Nhà ở bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban 

Nha, tiếng Trung và tiếng Việt, để nhận ý kiến đóng góp như một phần của nỗ lực tiếp cận Cập Nhậ Nguyên 

Tắc Gia Cư cộng đồng.  Chúng tôi khuyến khích Cư dân Rosemead điền bản khảo sát trước ngày 31 tháng 3, 

2021, vì phản hồi của cuộc khảo sát sẽ giúp xác định tương lai nhà ở trong Thành phố của chúng ta. Cuộc 

khảo sát này sẽ thu thập phản hồi của cộng đồng về sở thích nhà ở, nhu cầu và cơ hội nhà ở trong tương lai. 

Các bản khảo sát có thể được tìm thấy trên trang web của Thành phố cũng như trong các liên kết sau:  

 

1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Tây ban nha 

3. Tiếng Hoa 

4. Tiếng Việt 

 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc Giám đốc Khâu Phát triển Cộng đồng Angelica Frausto-Lupo 

afrausto-lupo@cityofrosemead.org.  
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