
  

Contra Costa County 
Advisory Council on Aging 

PLEASE CONTACT JAIME RAY 
AT (925) 602-4172 IF YOU ARE 

UNABLE TO MAKE  THIS 
MEETING WITHIN 24 HOURS 

OR IF YOU ARE LATE 
    

 
 

Aging & Adult Services 
400 Ellinwood Way 
Pleasant Hill, CA 94523 
(925) 602-4172 – Office 
(925) 602-4178 - Fax 

    
 

 
Notice of Meeting Cancellation:  

Advisory Council on Aging 
Cancelled: Wednesday,  June 18, 2014  •  9:30 – 11:30 a.m. 

500 Ellinwood, Board Rooms A/B, Pleasant Hill 
  
PPuubblliicc  ccoommmmeenntt  oonn  ssppeecciiffiicc  CCoouunncciill  ddiissccuussssiioonn  iitteemmss  bbeellooww  sshhoouulldd  bbee  hheelldd  uunnttiill  aafftteerr  aallll  CCoouunncciill  MMeemmbbeerrss  hhaavvee  hhaadd  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  
pprroovviiddee  tthheeiirr  iinnppuutt  oonn  tthhee  iitteemm  ((aanndd  jjuusstt  bbeeffoorree  aa  ffoorrmmaall  vvoottee  iiss  ttaakkeenn,,  aassssuummiinngg  iitt  iiss  aann  aaccttiioonn  iitteemm))..    PPuubblliicc  ccoommmmeenntt  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  tthhrreeee  
mmiinnuutteess  ppeerr  ppeerrssoonn..  
  
  
  

TThhee  JJuunnee  1188  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  
CCoonnttrraa  CCoossttaa  CCoouunnttyy  AAddvviissoorryy  

CCoouunncciill  oonn  AAggiinngg  hhaass  bbeeeenn  
ccaanncceelllleedd..  

  
  

  
    

AAnnyy  ddiisscclloossaabbllee  ppuubblliicc  rreeccoorrddss  rreellaatteedd  ttoo  aann  ooppeenn  sseessssiioonn  iitteemm  oonn  aa  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  aaggeennddaa  aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  bbyy  CCoonnttrraa  CCoossttaa  CCoouunnttyy  ttoo  
aa  mmaajjoorriittyy  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  AAddvviissoorryy  CCoouunncciill  oonn  AAggiinngg  lleessss  tthhaann  9966  hhoouurrss  pprriioorr  ttoo  tthhaatt  mmeeeettiinngg  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ppuubblliicc  iinnssppeeccttiioonn  aatt  
440000  EElllliinnwwoooodd  WWaayy,,  PPlleeaassaanntt  HHiillll..  

TThhee  CCoonnttrraa  CCoossttaa  CCoouunnttyy  AAddvviissoorryy  CCoouunncciill  oonn  AAggiinngg  aanndd  iittss  ccoommmmiitttteeeess  wwiillll  pprroovviiddee  rreeaassoonnaabbllee  aaccccoommmmooddaattiioonnss  ffoorr  ppeerrssoonnss  wwiitthh  
ddiissaabbiilliittiieess  ppllaannnniinngg  ttoo  aatttteenndd  tthhee  aabboovvee  nnoottiicceedd  mmeeeettiinngg  iiff  tthheeyy  ccaallll  JJaaiimmee  RRaayy  aatt  992255--660022--44117722  aatt  lleeaasstt  4488  hhoouurrss  iinn  aaddvvaannccee  ooff  tthhee  
mmeeeettiinngg..      
  
CCoonnttrraa  CCoossttaa  CCoouunnttyy  AAddvviissoorryy  CCoouunncciill  oonn  AAggiinngg  iiss  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSuuppeerrvviissoorrss  ttoo  aaddvviissee  tthhee  AArreeaa  AAggeennccyy  oonn  AAggiinngg  oonn  aallll  
mmaatttteerrss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  aannnnuuaall  AArreeaa  AAggeennccyy  PPllaann  aanndd  ooppeerraattiioonnss  ccoonndduucctteedd  tthheerreeuunnddeerr,,  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  mmaannddaatteess  ffrroomm  tthhee  OOllddeerr  AAmmeerriiccaannss  AAcctt..    AAnnyy  ccoommmmeennttss  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  ccoouunncciill  oorr  iittss  iinnddiivviidduuaall  
mmeemmbbeerrss  ddoo  nnoott  rreepprreesseenntt  tthhee  ooffffiicciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  oorr  aannyy  ooff  iittss  ooffffiicceerrss..  

FFrraaggrraannccee  RReemmiinnddeerr::  
FFoorr  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  ccoommffoorrtt  ooff  ootthheerrss,,  
pplleeaassee  ddoo  nnoott  wweeaarr  ssttrroonngg  ssmmeelllliinngg  
ppeerrssoonnaall  pprroodduuccttss    ((ppeerrffuummeess,,  hhaaiirr  
pprroodduuccttss,,  aafftteerr  sshhaavvee,,  eettcc..))        


