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LOS ANGELES COUNTY HEALTH AGENCY 
 

Các Diễn Đàn Cộng Đồng 
 
 

Cơ Quan Y Tế Quận Los Angeles và các đối tác cộng đồng của chúng tôi trân trọng kính mời các nhà lãnh 
đạo cộng đồng, nhân viên cơ quan, các phòng/ban của Quận và các bên có liên quan khác cung cấp thông 
tin đóng góp cho Kế Hoạch Hành Động của Trung Tâm Công Bằng Y Tế và xác định các cách chúng ta có thể 
hợp tác với nhau nhằm tạo nên phong trào về công bằng y tế.  Hãy Tham Gia Phong Trào! 
 

Để ĐĂNG KÝ, vui lòng gửi email đến lachealthequity@ph.lacounty.gov. Vui lòng nêu rõ sự kiện quý vị muốn 
tham gia và liệu quý vị có cần các dịch vụ thông dịch và ngôn ngữ quý vị yêu cầu. 
 

Để tải bản sao của Kế Hoạch Hành Động, hãy truy cập: healthequity.lacounty.gov. Kế hoạch sẽ có sẵn bằng tất 
cả các ngôn ngữ trước ngày 10 tháng 9.  
 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Các ngày họp bổ sung sẽ được thông báo sau khi đã xác định thời gian và địa điểm. 

San Gabriel Valley 
Ngày 6 tháng 9 

9 giờ sáng – 11 giờ 30 phút sáng 

East LA Area 
Ngày 20 tháng 9 

9 giờ sáng – 11 giờ 30 phút sáng 

Metro LA Area 
Ngày 25 tháng 9 

9 giờ sáng – 11 giờ 30 phút sáng 

South Bay Area 
Ngày 27 tháng 9 

9 giờ sáng – 11 giờ 30 phút sáng 

San Fernando Valley 
Ngày 3 tháng 10  

2  giờ chiều – 4 giờ 30 phút chiều 

Antelope Valley 
Ngày 4 tháng 10 

1 giờ chiều – 3 giờ 30 phút chiều 

West LA Area 
Ngày 18 tháng 10 

9 giờ sáng – 11 giờ sáng 

South East LA Area 
Ngày 24 tháng 10 
thời gian chờ xử lý 

Diễn Đàn Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam, Song Tính, 
Chuyển Giới và Dị Tính/Giới Tính Chưa Xác Định (LGBTQ+) 

Ngày 9 tháng 10 
6 giờ chiều – 8 giờ tối 

 

Cơ Quan Y Tế Quận Los 
Angeles kính mời quý vị 
đến… 
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