
Bản mẫu A 
OR-505 BOS CoC/Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

Đơn đăng ký Thành viên 2019 
 

Tư cách thành viên: Cá nhân _____ Tổ chức không nhận tài trợ ___ Tổ chức nhận tài trợ 
 

Khu vực:  

_____Khu vực 1:  Quận Coos, Curry, Josephine, và Douglas 

_____Khu vực 2:  Quận Klamath, Lake, Harney, và Malheur 

_____Khu vực 3:  Quận Baker, Union, Wallowa, và Grant 

_____Khu vực 4:  Quận Hood River, Wasco, Sherman, Gilliam, Wheeler, Morrow, và Umatilla 

_____Khu vực 5:  Quận Columbia, Clatsop, và Tillamook 

_____Khu vực 6:  Quận Lincoln, Benton, và Linn 

_____Khu vực 7:  Quận Marion, Polk, và Yamhill 

  

Đánh dấu một trong các lựa chọn sau đây: 

_____ Đang vô gia cư hoặc đã từng vô gia cư  

_____ Thành viên cộng đồng hoặc nhà cung cấp: 

  Dịch vụ trực tiếp, ví dụ như nhà ở, dịch vụ hỗ trợ 

  Vận động, ví dụ: chính trị, người cùng lứa 

  Nhà tài trợ, ví dụ: nhà tài trợ nhỏ, doanh nghiệp, tổ chức 

  Chủ nhà/chủ nhà tiềm năng 
 

Tên của cá nhân hoặc tổ chức:           
 

Địa chỉ:               
 

Điện thoại:        Email:         
 

Người liên hệ (nếu là tổ chức): _______ _________________________________________ 
 

Đánh dấu một trong các lựa chọn sau đây: 

_____ Phi lợi nhuận 

_____ Có lợi nhuận 

_____ Chính phủ 

_____ Khác:  Vui lòng liệt kê: __________________________________ 
 

Quý vị có quan tâm đến việc phục vụ trong Hội đồng Quản trị hoặc một nhóm làm việc không? 

 _____Hội đồng Quản trị 

 _____ Nhóm làm việc Đăng ký Phối hợp: giám sát việc thực hiện CE; kiến nghị chính sách 

 _____ Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS: phân tích dữ liệu/hiệu suất/đánh giá/hoạch định chiến lược 

_____ Nhóm Dịch vụ Cựu chiến binh: hỗ trợ chấm dứt tình trạng vô gia cư cho cựu chiến binh; danh 

sách tên, nhà ở 

_____ Nhóm làm việc về Thanh thiếu niên Bỏ trốn và Vô gia cư (RHY): hỗ trợ công việc của RHY; huy 

động sự tham gia của các đối tác 

_____Ban Hành động Thanh thiếu niên 

_____ Nhóm làm việc về Trải nghiệm Sống: tư vấn; chia sẻ/thu thập thông tin để hoạch định chiến lược 

 

 

 

Để được tham gia bầu cử Hội đồng Quản trị CoC, quý vị phải gửi đơn đăng ký thành viên qua email hoặc mang 

đơn đến cuộc họp sắp tới. Gửi đơn qua email cho Jessi Adams jessica@caporegon.org.  

mailto:jessica@caporegon.org

