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  GARDEN GROVE MỞ BUỔI HỘI THẢO QUA MẠNG                                                       

   ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÔ GIA CƯ 
 

 Thành phố Garden Grove, phối hợp với Orange County United Way và United to End Homelessness, sẽ tổ 

chức Lớp học tìm hiểu về người vô gia cư (Homelessness 101) dưới dạng virtual miễn phí vào Thứ Ba, ngày 9 tháng 

Hai,2021, từ 3:30 chiều đến 5:30 chiều, qua Zoom hoặc qua điện thoại, để cung cấp thông tin và trả lời một số câu hỏi 

thường gặp về tình trạng người vô gia cư tại Orange County.  Để đăng ký trực tuyến, hãy truy cập 

h101_february_1.eventbrite.com. Thông tin cuộc gọi sẽ được cung cấp trong tuần diễn ra sự kiện. Thứ Hai, 8 tháng 

Hai sẽ là hạn chót để đăng ký. 

Các chủ đề sẽ được thảo luận sẽ bao gồm: 

• Vô gia cư là gì?  

• Những yếu tố chính dẫn đến tình trạng vô gia cư? 

• Tình trạng vô gia cư hiện nay ở Quận Cam như thế nào? 

• Tình trạng vô gia cư có thể được giải quyết như thế nào? 

•       Những ai là người vô gia cư ở Quận Cam? 

Được bắt đầu từ United to End Homelessness, điều hành bởi Orange County United Way, là sự hợp tác 

giữa các doanh nghiệp hàng đầu của Quận Cam, các nhà từ thiện, các nhà lãnh đạo chính phủ, dựa trên đức tin 

và phi lợi nhuận nhằm chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Quận Cam. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc ông Nate Robbins, Ban Phát triển Kinh tế Cộng đồng tại (714) 

741-5206 , hoặc cô Atty McLellan, Orange County United Way tại attm@unitedwayoc.org. 
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THÔNG TIN 
Từ Thành Phố Garden Grove 

     

https://www.eventbrite.com/e/homelessness-101-class-hosted-by-the-city-of-garden-grove-tickets-135777302567

