
 

 

Palomares Park 
499 E. Arrow Hwy 

Pomona 

       축하 행사에 여러분을 초대합니다! 
정신건강지침법(Mental Health Services Act, MHSA) 공청회 

트라이-시티의 연례 계획 업데이트 

2016년 5월 18일 수요일 

오후 5:30 부터 저녁 6:00 까지 만찬 

저녁 6:00 부터 저녁 8:00 까지 회의 

저녁식사로 타코가       

무료로 제공됩니다 

무료 정신 건강 서비스 및 제안 63, 정신건강지침법(MHSA) 하에                       

자금 지원을 받고 있는 MHSA 프로그램에 대해 알아보시기 바랍니다. 

스페인어, 베트남어, 한국어 및 미국 수화 번역 서비스를 

이용하실 수 있습니다.  
그 외 번역 서비스 문의:  

2016년 5월 9일 월요일까지,  
다나 바포드 (Dana Barford), 909-784-3132 

MHSA 문서들은 공개 검토와 논평을 위해 다음 웹사이트에 게시되어 있습니다: www.tricitymhs.org 

더 자세한 정보 문의: 
MHSA 및 다문화 서비스 책임자, 리미 헌달 (Rimmi Hundal),  

909-623-6131 / rhundal@tricitymhs.org 



 

 

CHÚNG TÔI! 
BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI MHSA 

Cập Nhật Chương Trình Tri-City Hàng Năm  
   Thứ Tư, ngày 18 tháng Năm, 2016 

5:30 chiều đến 6:00 chiều - Buổi ăn tối 
   6:00 chiều đến 8:00 tối - Họp mặt 

 

 
 

 

 

 

 

Có dịch vụ thông dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Đại Hàn và ra 
dấu dành cho người điếc. 

Liên lạc với Dana Barford 909.784.3132 trễ nhất là ngày thứ Hai, 9 tháng Năm, 2016  
để biết thêm về các dịch vụ thông dịch khác 

 
 Các tài liệu của MHSA được đăng cho công chúng duyệt qua và đóng góp ý kiến tại: 

www.tricitymhs.org 

Để biết về các dịch vụ thông dịch khác, xin liên lạc: 
Rimmi Hundal, Giám Đốc MHSA và Dịch Vụ Chủng Tộc   909.623.6131 / 

rhundal@tricitymhs.org 

Hãy tìm hiểu thêm về các dịch vụ sức khỏe tâm thần miễn phí 
và chương trình MHSA được Prop 63/Đạo Luật Dịch Vụ Sức 
Khỏe Bệnh Tâm Thần (Prop 63/The Mental Health Services 

Act, hay MHSA) tài trợ 

Palomares Park 
499 E. Arrow Hwy 

Pomona 

Hãy đến dự bữa ăn tối 
Taco miễn phí với 

chúng tôi 

 
 
 

Hãy đến ăn mừng với 


