
PUBLIC MEETING ON ADOLESCENT TREATMENT CENTERS, INC.’S REQUEST 

FOR MODIFICATION  

The California Attorney General is reviewing the request from Bay Area Community Services, Inc., sole 

corporate member of Adolescent Treatment Centers, Inc. dba Thunder Road, to modify Conditions IV and VI of 

the Attorney General's Decision.  The modification of Condition IV seeks to eliminate the requirement to 

maintain Thunder Road as a group home for adolescents and instead to maintain it as an outpatient services 

program for youth and adults, as well as a residential center for adults and/or families with complex needs.  The 

modification of Condition VI seeks to eliminate several governmental contracts because they have expired.  A 

copy of the request for modification is on the Attorney General’s website at 

https://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

 

The California Attorney General will conduct a public meeting on November 21, 2019, beginning at 10:00 a.m., 

at Oakland Public Library – Main Branch 125 14th Street, Oakland, CA 94612.  The purpose of the public 

meeting is to receive comments on the request for modification of Conditions IV and VI.   

 

Persons may and are encouraged to present their views on the proposed transaction at the public meeting or by 

contacting Wendi Horwitz, Deputy Attorney General, by telephone at 213-269-6552, by email at 

wendi.horwitz@doj.ca.gov, by facsimile at 916-731-2145, or by mail at 300 S. Spring St., Suite 1702, Los 

Angeles, CA 90013.  The deadline for receipt of written comments is November 22, 2019.   

 

REUNIÓN PÚBLICA SOBRE CENTROS DE TRATAMIENTO PARA ADOLESCENTES, INC. 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 

El Procurador General de California está revisando la solicitud de Bay Area Community Services, Inc., el único 

miembro corporativo de Adolescent Treatment Centers, Inc. dba Thunder Road, para modificar las Condiciones 

IV y VI de la Decisión del Procurador General. La modificación de la Condición IV busca eliminar el requisito 

de mantener Thunder Road como un hogar grupal para adolescentes y, en cambio, mantenerlo como un 

programa de servicios para jóvenes y adultos, así como un centro residencial para adultos y / o familias con 

necesidades complejas . La modificación de la Condición VI busca eliminar varios contratos gubernamentales 

porque han expirado. Una copia de la solicitud de modificación se encuentra en el sitio web del Procurador 

General en https://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

El Fiscal General de California llevará a cabo una reunión pública el 21 de noviembre de 2019, a partir de las 

10:00 a.m., en la Biblioteca Pública de Oakland - Main Branch 125 14th Street, Oakland, CA 94612. El 

propósito de la reunión pública es recibir comentarios sobre la Solicitud de modificación de las Condiciones IV 

y VI. 

 

Las personas pueden y son alentadas a presentar sus puntos de vista sobre la transacción propuesta en la reunión 

pública o contactando a Wendi Horwitz, Fiscal General Adjunto, por teléfono al 213-269-6552, por correo 

electrónico a wendi.horwitz@doj.ca.gov, por facsímil al 916-731-2145, o por correo a 300 S. Spring St., Suite 

1702, Los Angeles, CA 90013. La fecha límite para recibir comentarios por escrito es el 22 de noviembre de 

2019. 

  

CUỘC HỌP CỘNG ĐỒNG VỀ YÊU CẦU SỬA ĐỔI CỦA ADOLESCENT TREATMENT CENTERS, INC. (TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ 

THANH THIẾU NIÊN) 

Tổng Chưởng Lý California đang xem xét yêu cầu từ Bay Area Community Services, Inc. (Dịch vụ Cộng đồng Bay Area), 

thành viên pháp nhân duy nhất của Adolescent Treatment Centers, Inc. (Trung tâm Điều trị Thanh thiếu niên) với tên 

https://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp


thương mại là Thunder Road, để sửa đổi Điều kiện IV và VI trong Quyết định của Tổng chưởng lý. Việc sửa đổi Điều kiện 

IV là nhằm tìm cách loại bỏ yêu cầu duy trì Thunder Road như một ngôi nhà chung cho thanh thiếu niên, thay vào đó sẽ 

chuyển thành một chương trình dịch vụ ngoại trú cho thanh thiếu niên và người lớn, đồng thời đóng vài trò như một 

trung tâm dân cư dành cho những người lớn và/hoặc gia đình có nhu cầu phức tạp. Việc sửa đổi Điều kiện VI là nhằm 

tìm cách loại bỏ một số hợp đồng chính phủ vì chúng đã hết hạn. Có thể xem bản sao yêu cầu sửa đổi trên trang web của 

Tổng Chưởng Lý tại địa chỉ https://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

 

Tổng Chưởng Lý California sẽ tiến hành một cuộc họp cộng đồng vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, bắt đầu từ 10:00 sáng, 

tại Thư viện Công cộng Oakland – Main Branch 125, Đường số 14, Oakland, CA 94612. Mục đích của cuộc họp cộng đồng 

này là để tiếp nhận các ý kiến về yêu cầu sửa đổi Điều kiện IV và VI. 

 

Mọi người có thể và được khuyến khích đưa ra quan điểm của mình về các cách giải quyết được đề xuất này tại cuộc 

họp cộng đồng hoặc bằng cách liên hệ với Wendi Horwitz, Phó Tổng Chưởng Lý, qua số điện thoại 213-269-6552, gửi 

email đến địa chỉ wendi.horwitz@doj.ca.gov, gửi fax đến số 916-731-2145 hoặc gửi thư đến địa chỉ 300 S. Spring St., 

Suite 1702, Los Angeles, CA 90013. Hạn chót tiếp nhận ý kiến bằng văn bản là ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

為青少年治療中心的修改要求舉行的公開會議 

 

加利福尼亞總檢察長正在審查灣區社區服務有限公司（即青少年治療中心公司以Thunder Road經營的唯一公司成

員）尋求總檢察長的決定以修改條件IV和VI的要求。修改條件IV旨在去除Thunder Road必須保持青少年團體住宿

的要求，而是將其以門診服務計劃提供予青少年和成人，以及將其用作成年人和/或有複雜需求的家庭的住宿中

心。條件VI的修改旨在刪除一些已經到期的政府合同。修改請求的副本可于總檢察長的網站上找到，網址為

https://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp。 

加利福尼亞州檢察長將於2019年11月21日上午10:00在位于14th Street，14th Street, Oakland, CA 94612的奧克蘭主

分支125公共圖書館舉行要求修改條件IV和VI的公開會議。 

我們鼓勵任何人士在公開會議上表達意見，或透過致電213-269-6552，發送電子郵件至wendi.horwitz@doj.ca.gov

，傳真到916-731-2145，或郵寄至300 S. Spring St., Suite 1702, Los Angeles, CA 90013與副總檢察長Wendi Horwitz聯

絡，以表達自己的觀點。收到書面評論的截止日期為2019年11月22日。 

 


