Địa Hạt cam
Cơ Quan Y Tế
Dịch Vụ Sức Khỏe Phẩm Hạnh
Ngày 8 tháng 2, 2010
Thông Báo Khởi Sự 30 Ngày Duyệt Xét Cho Biệt Thự Avenida Villas Dưới Sự
Hỗ Trợ Của Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (MHSA) Chương Trình Nhà Ở
Chúng ta phải có giai đoạn 30 ngày duyệt xét và đóng góp ý kiến công chúng để Cơ
Quan Y Tế Địa Hạt Cam nộp đơn Chương Trình Nhà Ở Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe
Tâm Thần do tiểu bang quản lý để bảo đảm ngân quỹ cho bất kỳ dự án phát triển nhà ở
nào với mục đích cung cấp nhà ở ổn định cho các bệnh nhân tâm thần. Giai đoạn xét
duyệt công cộng này có liên quan tới trung tâm phát triển Biệt Thự Avenida của
AMCAL, là nơi có ý muốn cung cấp hỗ trợ nhà ở ổn định cho một số giới hạn các bệnh
nhân MHSA được lựa chọn mà đã được ghi danh trong chương trình của Nhà Cung
Cấp Dịch Vụ Đầy Đủ.
Hạt Cam phải nhận được những đóng góp ý kiến trước ngày thứ 30 kể từ ngày ra
thông báo để được duyệt xét chính thức cho giấy chứng nhận và tham khảo cuối cùng
của Địa Hạt cho đơn xin đến tiểu bang.
Những đoạn dưới đây của đơn xin được đính kèm với mục đích tham khảo, xét duyệt
và đóng góp ý kiến
 Đoạn 4.2.1 - Kế hoạch tổng quát
 Đoạn 4.2.5 (D.1 - D.5) – Chương Trình Nhà Ở MHSA Tin Tức Hỗ Trợ và Các
Dịch Vụ Nhà Ở
 Mẫu đơn tổng quát về dự án
Chúng tôi cảm ơn những đóng góp và khuyến khích quí vị đưa ra những câu hỏi và
đóng góp ý kiến liên quan đến dự án phát triền đến với cô Judy Iturriage theo địa chỉ
sau:
Judy Iturriaga
Orange County Health Care Agency
Service Chief I
Điện thoại: (714) 834-5048
Mhsahousing@ochca.com
Trân trọng,
Mark A. Refowitz
Giám Đốc Dịch Vụ Sức Khỏe Phẩm Hạnh

