
RCOC’s 2022 Performance Contract Objectives Outcomes Review 

RCOC and the Department of Developmental Services (DDS) develop an annual Performance 

Contract (PC) that defines how RCOC will be evaluated on its performance.  RCOC held a 

virtual PC public meeting on August 17, 2022 at 6:00 p.m.  The meeting presentation is posted 

on our website at https://www.rcocdd.com/about-rcoc/transparency-and-

accountability/performance-contracts/.   On September 1, 2022, RCOC also held a community 

stakeholder meeting to discuss the 2023 Performance Contract.  In order to fulfill the 

requirements detailed in the Developmental Services Budget Trailer Bill, Senate Bill 81, 

outcomes from the 2022 Performance Contract must be presented to the Board of Directors and 

the community.   RCOC’s Board of Directors reviewed the new Performance Contract for 2023 

on November 3rd, 2022 during their meeting, and will again review the objectives and prior year 

outcomes during their meeting scheduled for January 12, 2023.  

 

Register to attend RCOC’s Board of Directors’ virtual meeting, Thursday, January 12th, 2023 at 

6:00 p.m. at https://rcocdd.zoom.us/webinar/register.  

 

 

RCOC’s Revisión de los Objetivos del Contracto de Desempeño de 2022 

RCOC y el Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) desarrollan un Contrato de 

Desempeño anual que define cómo se evaluará el desempeño de RCOC. RCOC llevó a cabo una 

reunión pública virtual el 17 de agosto de 2022 a las 6:00 p.m.   La presentación de la reunión 

está publicada en nuestro sitio web https://www.rcocdd.com/about-rcoc/transparency-and-

accountability/performance-contracts/.   El 1 de septiembre de 2022, RCOC también llevó a cabo 

una reunión con las partes interesadas de la comunidad para discutir el Contrato de Desempeño 

para 2023.  Para satisfacer los requisitos detallados en la Ley Presupuestal Adjunta sobre 

Servicios de Desarrollo, Ley del Senado 81, los resultados del Contrato de Desempeño de 2022 

se deben presentar ante la Junta de Directores y a la comunidad.  La Junta Directiva de RCOC 

reviso el Contrato de Desempeño para 2023 el 3 de noviembre de 2022 durante su reunión y 

revisará nuevamente los objetivos y los resultados del año anterior durante su reunión el 12 de 

enero de 2023 a las 6:00 p.m.  

 

Regístrese para asistir a la reunión virtual de la Junta de Directores del RCOC el  

jueves 12 de enero de 2023 a las 6:00 p.m. en https://rcocdd.zoom.us/webinar/register.  

 

 

Xem Xét Kết Quả và Mục Tiêu của Hợp đồng Hiệu Năng Năm 2022 của RCOC 
RCOC (Trung Tâm Vùng Quận Orange) và Bộ Dịch Vụ Phát Triển (DDS) thiết lập một Hợp 

Đồng Hiệu Năng (PC) hàng năm để xác định cách thức đánh giá hiệu năng làm việc của RCOC. 

RCOC đã tổ chức một cuộc họp công khai trên mạng vào ngày 17 tháng 8 năm 2022 lúc 6 giờ 

chiều. Bản trình bày cho cuộc họp này được đăng trên trang web của chúng tôi tại 

https://www.rcocdd.com/about-rcoc/transparency-and-accountability/performance-contracts/.   

 

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, RCOC cũng đã tổ chức một cuộc họp cộng đồng với các bên liên 

quan để thảo luận về Hợp Đồng Hiệu Năng năm 2023. Để đáp ứng các yêu cầu chi tiết trong Dự 

Luật Bổ Sung Ngân Sách Dịch Vụ Phát Triển, Đạo Luật 81 của Thượng Viện, kết quả từ Hợp 

Đồng Hiệu Năng năm 2022 phải được trình lên Hội Đồng Quản Trị và cộng đồng. Hội Đồng 

Quản Trị của RCOC đã xem xét Hợp Đồng Hiệu Năng mới cho năm 2023 trong cuộc họp vào 

ngày 3 tháng 11 năm 2022, và sẽ xem xét lại các mục tiêu và kết quả của năm trước trong cuộc 

họp dự kiến vào ngày 12 tháng 1 năm 2023.  

 

Kính mời quý vị ghi danh tham dự cuộc họp trên mạng của Hội Đồng Quản Trị RCOC vào Thứ 

Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2023 lúc 6:00 chiều. tại https://rcocdd.zoom.us/webinar/register. 
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