Thông báo Cuộc Họp Công khai
Việc Giảm những Chênh lệch trong việc
Mua Dich
̣ vụ
Sở Dịch vụ Phát triển sẽ tổ chức ba cuộc họp công khai để tham khảo ý kiến các bên liên
quan, bao gồm người tiêu dùng và gia đình, người ủng hộ, các nhà cung cấp dịch vụ và các
cơ quan bảo vệ/vận động, xem lại việc mua dữ liệu dịch vụ và đưa ra các khuyến nghị để
giúp giảm sự chênh lệch. Các lĩnh vực thảo luận bao gồm việc xác định rào cản văn hoá và
thách thức trong việc đạt được các dịch vụ trung tâm khu vực và các lĩnh vực cần làm rõ để
mọi người hiểu về hệ thống cung cấp dịch vụ cũng như các kế hoạch và khuyến nghị để thúc
đẩy sự công bằng và giảm sự chênh lệch trong việc mua dịch vụ.

Vui lòng tham dự cuộc họp với chúng tôi:
Thứ Hai, ngày 6 tháng Mười
Một, 2017
9 giờ sáng – 12 giờ trưa

Dich
̣ vụ dịch thuật tại chỗ sẽ được cung
cấp bằng các ngôn ngữ sau:
Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng
Quảng Đông

Thứ Ba, ngày 7 tháng Mười
Một, 2017
9 giờ sáng – 12 giờ trưa

Dich
̣ vụ dịch thuật tại chỗ sẽ được cung
cấp bằng các ngôn ngữ sau:
Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiế ng
Hàn và tiếng Quảng Đông

Thứ Năm, ngày 9 tháng Mười
Một 2017
9 giờ sáng – 12 giờ trưa

Dich
̣ vụ dịch thuật tại chỗ sẽ được cung
cấp bằng các ngôn ngữ sau:
Tiế ng Tây Ban Nha, tiế ng Hmong, và
tiế ng Nga

State Council on Developmental
Disabilities
1515 Clay Street, Auditorium
Oakland, CA 94612

Ramona Hall Community Center
4580 N Figueroa Street
Los Angeles, CA 90065

Central Valley Regional Center
4615 N Marty Ave
Fresno, CA 93722
*Lối vào phòng họp và bãi đậu xe nằm ở góc phía
đông bắc của tòa nhà.

Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu dịch vụ dich
̣ thuật, vui lòng liên lạc với DDS qua điện
thoại tại:(916) 654-2297 hoặc email RCB@dds.ca.gov.

