
Trung Tâm Vùng Quận Orange 

Buổi Họp dành cho Công Chúng liên hệ đến 

Các Dữ Kiện về Chi Phí cho Việc Mua Dịch Vụ 
 

 
Thân mời quý vị đến tham dự một buổi họp dành cho công chúng liên hệ đến 

vấn đề cho phép, sử dụng và chi phí cho Việc Mua Dịch Vụ 
 
 
Thời gian: Thứ Tư, 13 tháng Ba, 2019, lúc 6:30 tối 
 
 
Địa điểm: Phòng họp chính - Regional Center of Orange County 

1525 North Tustin Avenue, Santa Ana 
 
 

Xin đừng đem theo trẻ con. 
Không cần ghi danh trước. 
Nếu được yêu cầu, sẽ có thông dịch tiếng Tây-ban-nha và tiếng Việt. 

 
Trung Tâm Vùng Quận Orange sẽ trình bày các dữ kiện, như Luật Dịch Vụ Khuyết Tật Phát 
Triển Lanterman đòi hỏi, liên hệ đến vấn đề cho phép, sử dụng và chi phí cho việc mua dịch 
vụ dựa trên các điều sau: 

 
(1) Tuổi của người tiêu thụ, 

(a) Từ khi sanh đến hai tuổi, tính đủ, 
(b) Từ ba cho đến 21 tuổi, tính đủ, và 
(c) Từ tuổi hai mươi hai trở lên. 

(2) Chủng hay sắc tộc của người tiêu thụ, 
(3) Ngôn ngữ chính người tiêu thụ dùng, và 
(4) Khuyết tật. 

 
 
 

Chúng tôi mong được gặp quý vị vào ngày 13 tháng Ba và đón chờ ý kiến cũng như câu hỏi của 
qúy vị. 

 
RCOC tận tâm cung cấp những dịch vụ theo tiêu chuẩn các giá trị và tinh thần của Luật Dịch 

Vụ Khuyết Tật Phát Triển Lanterman. 
 

(Bản đồ ở mặt sau) 
 



 

 
 
 

Trung Tâm Vùng Quận Orange 
1525 North Tustin Avenue 

Santa Ana, California 92705 
Phone: (714) 796-5100 • Fax (714) 796-5200 • TTY (714) 677-6021 

 
Phục vụ những cư dân Quận Orange có khuyết tật phát triển  

và gia đình họ 
 
 

 
Từ xa lộ 55, lấy exit Đường 17 rồi đi về phía Tây. 

Quẹo trái tại Đường Tustin. 
RCOC sẽ nằm phía bên tay trái (1525 North Tustin Avenue). 


