Diễn đàn về các vấn đề quan trọng

Giải quyết các vấn đề quan trọng, mới hoặc hiện tại có thể ảnh hưởng
đến việc phân phối và khả năng tiếp cận các dịch vụ cho các cá nhân
được phục vụ bởi SG / PRC.

Tham gia cùng chúng tôi vào
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 2, 2018
từ lúc 10 a.m. đến trưa

Chủ đề: Dữ Liệu Chi Tiêu Hàng Năm POS
Đa dạng cộng đồng của SG / PRC
trong năm tài chính 16-17
Các thông tin mới nhất về Dịch vụ Mua (POS) sẽ được trình bày, cùng với
Các Dự Án Bình Đẳng về Quyền Lợi đang diễn ra nhằm đem lại lợi ích
cho các cá nhân mà chúng tôi đang phục vụ - và gia đình của họ trên tất cả các nhóm sắc tộc, chủng tộc và ngôn ngữ.

Địa Điểm:
San Gabriel/Pomona Regional Center
75 Rancho Camino Dr., Pomona, CA 91766
Thông dịch sang tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp. Thông dịch cho các
ngôn ngữ khác có thể được sắp xếp bằng cách gọi cho
Xochitl Gonzalez (909) 868-7738 ít nhất một (01) tuần trước ngày họp.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi
Xochitl Gonzalez, Chuyên gia Tiếp cận cộng đồng tại số (909) 868-7738
hoặc bằng email: xgonzalez@sgprc.org

Addressing important, new or current issues that may affect the
delivery and accessibility of service to individuals served by SG/PRC.

Join us on
Wednesday, February 28, 2018
10 a.m. to noon

Topic: Annual POS Expenditure Data -SG/PRC’s diverse community in FY16-17
The latest Purchased Services information will be presented, along with the
ongoing Equity Projects that benefit the individuals we serve — and their families
— across all ethnic, racial, and language groups.

Location:
San Gabriel/Pomona Regional Center
75 Rancho Camino Dr., Pomona, CA 91766
Conference Center Room A
Spanish translations will be provided. Translations for other languages
can be arranged by calling Xochitl Gonzalez (909) 868-7738
at least one (1) week before the meeting date.
For more information , please call
Xochitl Gonzalez, Community Outreach Specialist at
(909) 868-7738 or email at xgonzalez@sgprc.org

