Trung Tâm Sống Khỏe Đông Nam

Các Câu Hỏi Thường Gặp
LiveWellSD.org/centralregion

TRUNG TÂM SỐNG KHỎE QUẬN SAN DIEGO LÀ GÌ?
Trung Tâm Sống Khỏe Đông Nam sẽ cung cấp các dịch vụ y tế và xã hội cho những người sống trong cộng đồng tại một địa
điểm trung tâm. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo cơ hội cho cư dân ở mọi lứa tuổi, giới tính, chủng tộc/dân tộc và trình độ kinh tế
xã hội đạt được tầm nhìn Sống Khỏe ở San Diego cho một khu vực đang Xây Dựng Sức Khỏe Tốt Hơn, Sống An Toàn, và
Phát Triển Mạnh.

Tại sao Quận xây dựng một Trung Tâm Sống Khỏe ở Đông Nam San Diego?
Các cơ sở hiện tại đều cũ, nhỏ, xa nhau và không có đủ bãi đậu xe. Để đáp ứng yêu cầu dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hơn, Quận
đang đầu tư vào một cơ sở có nhiều dịch vụ và cung cấp một môi trường thân thiện. Tòa nhà nhiều tầng sẽ có các tính năng an
toàn, lành mạnh, thân thiện với gia đình và hữu ích với nhiều bãi đậu xe cho khách hàng.

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỘNG ĐỒNG
Một số ví dụ về Ý Kiến Đóng Góp về Thiết Kế Cộng Đồng sẽ được đưa vào Thiết Kế cho dự án Trung
Tâm Sống Khỏe Đông Nam là gì?
Các ví dụ về ý kiến đóng góp của cộng đồng được đưa vào thiết kế của dự án bao gồm: vườn thiền và chăm sóc sức khỏe; trung
tâm hội nghị rộng 4.000 feet vuông có thể được sử dụng làm không gian họp cộng đồng; một khu vực ngoài trời làm xe cà phê;
không gian làm việc dành riêng cho các tổ chức cộng đồng; khu vui chơi dành cho trẻ em tại khu vực nhà chờ Trung Tâm Nguồn
Lực Gia Đình; nghệ thuật địa phương đại diện cho lịch sử và văn hóa của cộng đồng; và con đường đi bộ nối với con lạch
Chollas Creek lịch sử.

ẢNH HƯỞNG KINH TẾ
Có bao nhiêu nhân viên sẽ làm việc tại Trung Tâm Sống Khỏe Đông Nam?
Khoảng 238 nhân viên.

Dự án này có tạo cơ hội cho thanh niên và người lớn trong cộng đồng được làm việc, tham gia vào
các chương trình học nghề, và/hoặc được thực tập hoặc thực tập tốt nghiệp để tích lũy kinh nghiệm
làm việc không?
PCL Construction đã cam kết chi 10% giá trị hợp đồng cho các doanh nghiệp địa phương và thuê lao động địa phương. Ngoài ra,
sẽ có nhiều cơ hội hợp đồng và hợp đồng phụ cho các hoạt động của dự án. Quận sẽ tổ chức các sự kiện tiếp cận cộng đồng để
đảm bảo rằng cộng đồng nhận thức được các cơ hội của dự án.
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Làm cách nào để các công ty quan tâm đến dự án này có thề theo dõi các cơ hội kinh doanh trong
tương lai?
Các cơ hội kinh doanh trong tương lai sẽ được đăng trên BuyNet, một trang web tương tác dành cho các nhà cung cấp quan tâm
đến việc hợp tác với Quận San Diego. Sau khi đăng ký, công ty của quý vị sẽ nhận được thông báo cộng đồng về những lời mời
chào mới và những thay đổi đối với những lời mời gọi, dựa trên Bộ Luật Sản Phẩm và Dịch Vụ Tiêu Chuẩn của Liên Hợp Quốc
(mã hàng hóa UNSPSC xác định các sản phẩm và dịch vụ. Để đăng ký, vui lòng truy cập https://buynet.sdcounty.ca.gov/. Nếu quý
vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ trong việc đăng ký, hãy liên hệ với Phòng Thu Mua và Hợp Đồng của Quận theo số (858 5056367). PCL Construction sẽ tổ chức các sự kiện tiếp cận cho các doanh nghiệp địa phương và cộng đồng cư dân quan tâm đến
việc tìm hiểu thêm về dự án và các cơ hội tiềm năng. Để biết thêm thông tin và được đưa vào danh sách nhà thầu sắp tới, vui
lòng liên hệ: SELWCOutreach@pcl.com.

Liệu có cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ, thiểu số, do cựu chiến binh và/hoặc do phụ nữ làm chủ
tham gia vào hợp đồng chính được trao hoặc cạnh tranh cho các phần của dự án không?
Có, các chính sách của Quận San Diego khuyến khích Doanh Nghiệp Nhỏ, Doanh Nghiệp Do Cựu Chiến Binh Làm Chủ và
Doanh Nghiệp Do Thương Binh Làm Chủ được tham gia vào giành Hợp Đồng của Quận. Các Doanh Nghiệp Thiểu Số hoặc Do
Phụ Nữ Làm Chủ đủ điều kiện là một phần cơ hội của Doanh Nghiệp Nhỏ. Phần xây dựng của dự án sẽ yêu cầu nhà thầu chính
tới nhà thầu phụ ít nhất 3% công việc cho các Doanh Nghiệp Do Thương Binh Làm Chủ. Bộ Luật Hợp Đồng Công của California
yêu cầu tất cả các nhà thầu xây dựng công bố đầy đủ tất cả các nhà thầu phụ thực hiện công việc, lao động hoặc cung cấp dịch
vụ cho nhà thầu chính với số tiền vượt quá 0,5% tổng giá trị hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, là một phần trong đề xuất của họ cho
dự án, các nhà thầu tiềm năng sẽ được yêu cầu trình bày kế hoạch thu hút các Doanh Nghiệp Nhỏ, Doanh Nghiệp Do Cựu Chiến
Binh Làm Chủ và Doanh Nghiệp Do Thương Binh Làm Chủ. Quận cũng sẽ thường xuyên tổ chức các sự kiện tiếp cận cộng đồng
để thúc đẩy các cơ hội làm hợp đồng và hợp đồng phụ khác của dự án.

Dự án này sẽ đóng góp như thế nào vào kết quả giáo dục lâu dài cho thanh thiếu niên trong
cộng đồng?
Quận San Diego sẽ sử dụng Trung Tâm Sống Khỏe Đông Nam làm địa điểm để làm việc với các Nhóm Nguồn Nhân Viên của
Quận cũng như các đối tác cộng đồng để hỗ trợ và trợ giúp cho thanh thiếu niên trong khu vực tốt nghiệp trung học và sau
trung học.
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