
 

Trung Tâm Khu Vực Quận Orange 
Phiên họp Công khai về 

Dữ liệu Chi phí Mua Dịch vụ 

 

 
 

RCOC mời quý vị tham dự phiên họp công khai trực tuyến về việc 
ủy quyền, sử dụng và chi phí Mua Dịch vụ 

 
 

Các Dịch vụ dịch thuật sẽ được cung cấp cho tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. 
Phụ đề sẽ cũng được cung cấp. 

 
 
Thời gian:  Thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022, 6:00 chiều 
Địa điểm:  Hội thảo Trực tuyến 
Đăng ký ở đây: https://rcocdd.zoom.us/webinar/register/WN_Y4VU2rWhTXe1HlGl3jTRXQ 

 
Trung tâm Khu vực Quận Orange sẽ trình bày dữ liệu, được Đạo luật Dịch vụ Khuyết tật Phát 
triển Lanterman yêu cầu, liên quan tới việc ủy quyền, sử dụng và chi phí mua dịch vụ về tất cả 
các yếu tố sau đây: 

(1) Tuổi của cá nhân được phục vụ, 
(a) Sơ sinh cho tới và bao gồm 2 tuổi, 
(b) Ba tuổi cho tới và bao gồm 21 tuổi, và 
(c) Hai hai tuổi trở lên. 

(2) Chủng tộc hoặc sắc tộc của cá nhân được phục vụ, 
(3) Ngôn ngữ chính của cá nhân được phục vụ, 
(4) Khuyết tật, 
(5) Loại cư trú theo tuổi, chủng tộc hoặc sắc tộc và ngôn ngữ chính và 
(6) Số lượng IPP bằng văn bản viết bằng ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ chính, và liệu 

văn bản đó có được cung cấp sau hơn 60 ngày sau khi yêu cầu không. 

 
Yêu cầu Đăng ký để tham dự và nhận các nhắc nhở qua email về phiên họp trực tuyến này.  Gửi 
các câu hỏi hoặc bình luận thông qua email: input@rcocdd.com, hoặc USPS: Regional Center 
of Orange County (Trung tâm Khu vực Quận Orange), Gửi tới: Executive Office (Văn phòng 
Điều hành), PO Box 22010, Santa Ana, CA 92702. 
 
 
RCOC tận tâm cung cấp các dịch vụ nhất quán với các giá trị và triết lý của Đạo luật Dịch vụ Khuyết tật Phát 
triển Lanterman. 
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