Trung Tâm Sống Khỏe Đông Nam
GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM SỐNG KHỎE ĐÔNG NAM (SELWC)
Quận San Diego đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiều loại dịch vụ sức khỏe và cộng đồng nhằm thúc đẩy phúc lợi của cư dân. Trung
Tâm Sống Khỏe Đông Nam mới sẽ mang đến một điểm dừng chân duy nhất cho cư dân để nhận được những dịch vụ này tại một vị trí thuận tiện và hiện
đại. Nó cũng sẽ đóng vai trò là trung tâm cho các cuộc họp cộng đồng, cơ hội giáo dục và đào tạo lực lượng lao động. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ
với cộng đồng để phát triển dự án và chúng tôi hoan nghênh ý kiến đóng góp của quý vị.

Với ý kiến đóng góp từ các thành viên cộng
đồng và các bên liên quan, thiết kế của
SELWC sẽ bao gồm vườn thiền và chăm sóc
sức khỏe, khu vực ngoài trời cho xe đẩy cà
phê, khu vui chơi cho trẻ em và gia đình, nghệ
thuật địa phương đại diện cho lịch sử và văn
hóa của San Diego và hơn thế nữa!

Quận động thổ xây dựng SELWC
mới vào tháng 10 năm 2021. Nó dự
kiến được hoàn thành vào mùa hè
năm 2023.

Sử dụng phương pháp lấy cộng
đồng làm trung tâm, Quận đã thuê
các nhà thầu phụ địa phương để
xây dựng SELWC.

Trung Tâm sẽ cung cấp các dịch vụ khác
nhau bao gồm các dịch vụ sức khỏe cộng
đồng và sức khỏe hành vi. Các dịch vụ bổ
sung bao gồm: dịch vụ củng cố gia đình,
dịch vụ quân nhân và cựu chiến binh, phát
triển lực lượng lao động và hơn thế nữa!

Quý vị muốn cung cấp ý kiến đóng
góp của mình?
Hãy truy cập livewellsd.org hoặc
quét mã QR

