
Tham gia Hội đồng cố vấn 
        cộng đồng Trillium!

Chia sẻ lời khuyên về cách để cải thiện 
chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Đối tượng nào có thể tham gia hội đồng?
•   Thành viên của Trillium sống hoặc làm việc ở các quận Clackamas, 

Multnomah hoặc Washington
•  Phụ huynh hoặc ông bà của các thành viên Trillium sống hoặc làm 

việc ở các quận Clackamas, Multnomah hoặc Washington
•  Không cần phải có kinh nghiệm trước đây

Tôi sẽ làm gì?
•  Phục vụ với tư cách là người liên lạc giữa thành viên Trillium và nhân 

viên của chương trình bảo hiểm y tế
•  Chia sẻ ý tưởng về công tác tiếp cận cộng đồng
•  Giúp đỡ định hình kế hoạch đánh giá nhu cầu và cải thiện dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Trillium
•    Tham gia một buổi gặp mặt dài 90 phút ba tháng một lần

Có hình thức hỗ trợ nào dành cho thành viên 
của hội đồng?
•  Thù lao khi tham gia các buổi gặp mặt
•  Có phục vụ bữa ăn đối với các buổi gặp mặt trực tiếp
•  Trợ giúp về chi phí đi lại và chăm trẻ đối với các buổi gặp mặt trực tiếp
•  Phiên dịch

Tôi có thể tham gia bằng cách nào?
•  Gửi email tới Debi Farr: dfarr@trilliumchp.com

Vậy nếu tôi có thắc mắc hoặc cần thêm thông 
tin thì sao?
•  Gửi email tới Debi Farr: dfarr@trilliumchp.com  

hoặc truy cập trang web của chúng 
tôi: trilliumchp.com/cac
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