
Thông Báo về Buổi Họp Công Cộng 
Trình Bày về Tỷ Lệ Hồ Sơ cho Mỗi Cán Sự tại Buổi Họp Ban Quản Trị 

Thứ Năm, mồng 1 tháng Sáu, 2017 
7:00 tối 

1525 N. Tustin Avenue, Santa Ana 
 
 
Dựa trên dữ liệu mà Trung Tâm Vùng Quận Orange (RCOC) nộp cho Bộ Dịch Vụ Phát Triển của Tiểu 
Bang California, RCOC đã thực hiện đúng đối với những người tiêu thụ dưới ba tuổi, đang trong 
Chương Trình Dịch Vụ Miễn Trừ tại Nhà và Cộng Đồng và đã chuyển từ các trung tâm phát triển vào 
đời sống cộng đồng kể từ ngày 14 tháng Tư, 1993. Tính đến ngày mồng 1 tháng Ba, 2017, RCOC đã 
không thực hiện đúng trong đòi hỏi về tỷ lệ hồ sơ cho mỗi cán sự xã hội, cho những người tiêu thụ 
không phải dưới ba tuổi, và không trong Chương Trình Dịch Vụ Miễn Trừ tại Nhà và Cộng Đồng cũng 
như đã không chuyển từ các trung tâm phát triển vào đời sống cộng đồng kể từ ngày 14 tháng Tư, 1993.       
 
Tỷ lệ hồ sơ cho mỗi cán sự xã hội được Luật về Phúc Lợi và Định Chế Phần 4640.6(c) đòi hỏi và một kế 
hoạch sửa đổi phải được triển khai dựa trên ý kiến của hội đồng tiểu bang, người tiêu thụ, thành viên gia 
đình họ, các nhân viên của trung tâm vùng, các nhà cung cấp dịch vụ và các bên liên quan khác.     
 
Nếu quý vị không thể tham dự buổi họp công cộng, quý vị có thể gửi các đề xuất bằng văn bản muộn 
lắm là vào ngày thứ Sáu, mồng 2 tháng Sáu, 2017 để được xem xét cho kế hoạch sửa đổi.  Xin vui lòng 
gửi email đến: ED@rcocdd.com, hoặc gửi thư điện tử (fax) đến (714) 547-4365, hoặc gửi thư thường 
đến P.O. Box 22010, Santa Ana, CA  92702-2010. 
 
Những dịch vụ về dịch thuật sẽ được thực hiện theo yêu cầu.   
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