A virtual community meeting for the Housing Element Update

Focus on Fair Housing
Monday, December 13, 6:30 - 8:00 p.m.
Zoom link: bit.ly/TalkFairHousingDec13
State law requires the Housing Element Update to include an Assessment of Fair Housing and
to take meaningful actions to combat discrimination, overcome patterns of segregaton, foster
inclusive communities, and promote access to opportunity for all. Join us for a presentation on
how the City of San José is assessing Fair Housing. We want to hear from you during a breakout
session where you can share your thoughts and experiences. Spanish and Vietnamese language
interpretation will be available.
Learn more at sanjoseca.gov/HousingElementUpdate.
Una reunión comunitaria virtual para la actualización del Elemento de Vivienda

Enfoque en la Vivienda Justa
Lunes 13 de diciembre, 6:30 - 8:00 p.m.
Zoom link: bit.ly/TalkFairHousingDec13
La ley estatal exige que la actualización del elemento de vivienda incluya una evaluación de la vivienda
justa y que se tomen medidas significativas para combatir la discriminación, superar los patrones de
segregación, fomentar comunidades inclusivas y promover el acceso a las oportunidades para todos.
Acompáñenos para una presentación sobre cómo la ciudad de San José está evaluando la vivienda justa.
Queremos escuchar su opinión durante una sesión de trabajo en la que podrá compartir sus ideas y
experiencias. Habrá interpretación en español y vietnamita.
Obtenga más información en sanjoseca.gov/HousingElementUpdate.

Một cuộc họp cộng đồng ảo để cập nhật thành phần nhà ởe

Tập trung vào Nhà ở Công bằng

Thứ Hai, ngày 13 tháng 12, 6:30 - 8:00 tối
Liên kết qua Zoom link: bit.ly/TalkFairHousingDec13
Luật tiểu bang yêu cầu Bản cập nhật Thành phần Nhà ở phải bao gồm Đánh giá về Nhà ở Công bằng và
thực hiện các hành động có ý nghĩa để chống lại sự phân biệt đối xử, khắc phục các hình thái phân biệt,
thúc đẩy cộng đồng hòa nhập và thúc đẩy tiếp cận cơ hội cho tất cả mọi người. Hãy tham gia với chúng tôi
để trình bày về cách Thành phố San José đánh giá Nhà ở Công bằng như thế nào. Chúng tôi muốn nghe ý
kiến của bạn trong một phiên thảo luận, nơi bạn có thể chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của mình.
Sẽ có thông dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.
Tìm hiểu thêm tại sanjoseca.gov/HousingElementUpdate.
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