
CUỘC HỌP CỘNG ĐỒNG VỀ YÊU CẦU SỬA ĐỔI CỦA ADOLESCENT TREATMENT CENTERS, INC. (TRUNG 

TÂM ĐIỀU TRỊ THANH THIẾU NIÊN) 

Tổng Chưởng Lý California đang xem xét yêu cầu từ Bay Area Community Services, Inc. (Dịch vụ Cộng 

đồng Bay Area), thành viên pháp nhân duy nhất của Adolescent Treatment Centers, Inc. (Trung tâm Điều 

trị Thanh thiếu niên) với tên thương mại là Thunder Road, để sửa đổi Điều kiện IV và VI trong Quyết định 

của Tổng chưởng lý. Việc sửa đổi Điều kiện IV là nhằm tìm cách loại bỏ yêu cầu duy trì Thunder Road 

như một ngôi nhà chung cho thanh thiếu niên, thay vào đó sẽ chuyển thành một chương trình dịch vụ 

ngoại trú cho thanh thiếu niên và người lớn, đồng thời đóng vài trò như một trung tâm dân cư dành cho 

những người lớn và/hoặc gia đình có nhu cầu phức tạp. Việc sửa đổi Điều kiện VI là nhằm tìm cách loại 

bỏ một số hợp đồng chính phủ vì chúng đã hết hạn. Có thể xem bản sao yêu cầu sửa đổi trên trang web 

của Tổng Chưởng Lý tại địa chỉ https://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Tổng Chưởng Lý California sẽ tiến hành một cuộc họp cộng đồng vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, bắt 

đầu từ 10:00 sáng, tại Thư viện Công cộng Oakland – Main Branch 125, Đường số 14, Oakland, CA 

94612. Mục đích của cuộc họp cộng đồng này là để tiếp nhận các ý kiến về yêu cầu sửa đổi Điều kiện IV 

và VI. 

Mọi người có thể và được khuyến khích đưa ra quan điểm của mình về các cách giải quyết được đề xuất 

này tại cuộc họp cộng đồng hoặc bằng cách liên hệ với Wendi Horwitz, Phó Tổng Chưởng Lý, qua số điện 

thoại 213-269-6552, gửi email đến địa chỉ wendi.horwitz@doj.ca.gov, gửi fax đến số 916-731-2145 hoặc 

gửi thư đến địa chỉ 300 S. Spring St., Suite 1702, Los Angeles, CA 90013. Hạn chót tiếp nhận ý kiến bằng 

văn bản là ngày 22 tháng 11 năm 2019. 


