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Blackburn Center là gì?

Những gì sẽ có ở bên trong
Blackburn Center?

Khi nào cơ sở sẽ mở cửa?

• Blackburn Center của Central City Concern (CCC’s) là một
tòa nhà sáu tầng nằm ở số 25 NE 122nd Ave. (tại East
Burnside).
•
•
•
•
•
•
•

Một cơ sở chăm sóc sức khỏe
Một nhà thuốc
Khu thương mại
Nhà ở chuyển tiếp chăm sóc tạm thế (51 căn)
Nhà ở chăm sóc xoa dịu đau đớn (10 căn)
Phòng đơn cư ngụ giá phải chăng (80 căn)
Căn hộ studio nhà ở cố định (34 căn)

• Dự kiến sẽ mở cửa vào mùa hè năm 2019.
• Các căn nhà ở có thể sẽ mở vào tháng 5 năm 2019.
• Phòng khám sẽ mở cửa vào tháng 7 năm 2019.

Tôi có thể xin được nhà ở nơi
đó không?

• Khi tòa nhà gần hoàn thành, chúng tôi sẽ hoàn tất kế
hoạch nhà ở. Thông thường danh sách chờ đợi cho nhà ở
của CCC sẽ mở khoảng sáu tháng trước khi tòa nhà khai
trương. Tìm thông báo trên trang web của CCC vào khoảng
tháng 1 năm 2019.
• Vui lòng lưu ý: Có một số hạn chế về việc ai có thể xin được
nhà ở, chẳng hạn như mức thu nhập.

Bất kỳ người nào cũng có thể
sử dụng phòng khám không?
Giờ giấc làm việc sẽ ra sao?

• Phòng khám sẽ chấp nhận bệnh nhân người lớn (18 tuổi
trở lên) có hoặc không có bảo hiểm. Các chuyên gia phúc
lợi sẽ có sẵn để giúp mọi người ghi danh Chương Trình Y
Tế Oregon.
• Giờ giấc hoạt động chưa được ấn định.

Phòng khám tại Blackburn
Center sẽ cung cấp những
dịch vụ gì?
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• Các dịch vụ chăm sóc chính tích hợp, điều trị rối loạn sử
dụng chất kích thích và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm
thần.
• Bệnh nhân cũng sẽ được truy cập các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe, chẳng hạn như châm cứu và các nhóm chăm sóc
sức khỏe lành mạnh.
• Một nhà thuốc
• Các dịch vụ việc làm
• Các dịch vụ biên dịch sẽ có sẵn cho người không nói tiếng
Anh.
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Các Câu hỏi
Thường Gặp
Về Trung tâm Blackburn Center

Làm cách nào tôi có thể đi
đến tòa nhà? Bãi đậu xe sẽ có
sẵn không?

• Một bãi đậu xe nằm ở phía nam của E Burnside (ngay phía
bên kia đường từ Trung tâm Blackburn). Chúng tôi sẽ biết
thêm về bãi đậu xe khi tòa nhà gần hoàn thành.
• Tuy nhiên, tòa nhà rất dễ dàng tiếp cận bằng phương tiện
giao thông công cộng! Quý vị có thể sử dụng MAX Blue line
(trạm dừng 122 Ave/Burnside) hoặc xe buýt # 20 Trimet.

Làm thế nào tôi có thể tìm
hiểu về các công việc có sẵn
tại Blackburn Center? Khi nào
việc tuyển dụng sẽ bắt đầu?

• Các thông báo việc làm cho tất cả các vị trí tại CCC được liệt
kê trên trang web của chúng tôi: www.centralcityconcern.
org/jobs.
• Việc tuyển dụng tại Blackburn Center sẽ bắt đầu vào tháng
3 năm 2019 và sẽ tiếp tục đến hết tháng 6 năm 2019.
• CCC sẽ tuyển dụng những người có nguồn gốc đa dạng
nhằm cung cấp các dịch vụ tích hợp. Chúng tôi đánh giá cao
kinh nghiệm sống cũng như giáo dục chính thống.

Tôi cần giúp đỡ để tìm việc
làm nói chung. Liệu loại dịch
vụ đó có sẵn tại tòa nhà
không?

• Trung tâm Tiếp cận Việc làm của CCC sẽ có các chuyên gia
tuyển dụng làm việc tại Blackburn Center. Họ sẽ có sẵn để
giúp khách hàng tìm việc làm.

Ai đang xây dựng Blackburn
Center?

• Central City Concern là nhà phát triển và chủ sở hữu tòa
nhà. Tổng thầu là Walsh Construction và kiến trúc sư là
Ankrom Moisan.
• Chi phí dự án là 52 triệu USD.

Làm thế nào tôi có thể cập
nhật về tiến trình của tòa nhà
này?

• Quý vị có thể theo dõi tiến trình của tòa nhà, cũng như ghi
danh email cập nhật về Blackburn Center trên trang web
của CCC: www.centralcityconcern.org/blackburn.

Tôi có một câu hỏi chưa được
trả lời.

• Vui lòng gửi thắc mắc của quý vị tới blackburn@ccconcern.
org.
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