
Aplikasyon para sa mga interesado sa Community Involvement Commission

Salamat at kayo ay interesado sa Community Involvement 
Commission (Komisyon sa Pakikipagugnayan sa Komunidad).  
Sa pagdami ng populasyon at pagbabago sa Seattle, ang  
Lungsod ay patuloy sa muling pagdalaw at  pagpapalawak ng 
pagsisikap sa mga pang publikong pakikipagugnayan upang 
maipagpatuloy na ang paraming grupong demograpiko ay may 
kinakatawan sa mga proseso ng paggawa ng desisyon at alisin 
ang mga balakid sa kanilang partisipasyon.

Noong Hulyo 2016, si Mayor Muray ay naglagda ng Executive 
Order 2016-06 na pagpapatunay sa kanyang pangako na 
isulong ang epektibong implementasyon ng makatarungan 
at inklusibong estratehiya ng pakikipagugnayan sa lahat ng 
Departamento ng Lungsod.

Ang bagong Komisyon ang magpapayo sa Lungsod sa mga 
polisiya at estratehiya upang maisulong ang pantay na 
pakikipagugnay sa publiko at pangmamayan na partisipasyon.

1. Unang Pangalan at Middle Initial 

2. Huling Pangalan (Family Name)

3. Inpormasyon para ma kontak

4. Address:

Email address

Pinakamagandang 
numero ng telepono

Alternatibong numero 
ng telepono

Wala akong email address o 
telepono. Maari ninyo akong 
kontakin sa:

Mayroon akong permanenteng address 
(Naipasok sa box sa kanan the right)

Wala akong permanenteng address 
(pero ang post office ay pweding mag 
deliber sa address na nasa ibaba)

Address:

Mga aplikasyon ay kailangan sa Mierkoles, Marso 1, 5:00 ng hapon.
Mga aplikasyon ay pwedeng I submit sa ano mang pananalita o wika.
Ang lahat ay eligible na mag apply.
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5. Inpormasyon ng kapitbahayan

6. Employer (Amo o Pinaglilingkuran) (Kung ikaw ay estudyante, retirado o walang trabaho, ilagay ng n/a)

7. Ano ang inyong primaryang trabaho o kadalubhasaan?

8. Ikaw pa ay may kasalukoyang kontrata sa City of Seattle?

Numero ng Distrito ng Konseho:

Pangalan ng kapitbahayan (neighborhood)

Maaring Makita ang Council District Number here:
 http://www.seattle.gov/council/meet-the-council/find-your-district-and-councilmember

OO

Hindi

Kung meron o OO, ano ba ang kontrata?
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Aplikasyon para sa mga interesado sa Community Involvement Commission

9. Sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa iyong sarili.
(Kung kinakailangan ng karagdagang espasyo, maglakip ng karagdagang pahina.)
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Apelyido, Unang Pangalan:  

10. Mangyaring ilarawan  kung bakit po kayong interesado na manilbihan sa Community Involvement Commission.
(Kung kinakailangan ng karagdagang espasyo, maglakip ng karagdagang pahina.)
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Aplikasyon para sa mga interesado sa Community Involvement Commission

11. Mangyaring ilarawan ng inyong koneksyon sa  komunidad. Maaring isama ng faith-based, kultural, Ethnic, o mga 

grupo na batay sa interes ( ito ay ilan lang).

(Kung kinakailangan ng karagdagang espasyo, maglakip ng karagdagang pahina.)
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Apelyido, Unang Pangalan:  

12. Ilarawan ang isang topiko na gustong i-address o pagaralan ng Community Involvement Commission.
(Kung kinakailangan ng karagdagang espasyo, maglakip ng karagdagang pahina.)
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Aplikasyon para sa mga interesado sa Community Involvement Commission

13. Ang aking kasalukoyang sitwasyon

14. Primaryang pananalita o wika sa bahay:

15. Lahi/Etnisidad ( i-check ng lahat na naaangkop):

16. Gender Identity (check all that apply)

Ang mga miyembro ng Community Involvement Commission ay kailangang 

sumalamin sa mga residente ng Lungsod. Ang kahilingan para sa inpormasyon ay 

upang matiyak na ang Komisyon ay balanse at kinatawan ng mga miyembro ng mga 

komunidad ng Seattle.  Opsyonal ang pagsagot sa mga tanong  sa pahinang ito.

Nakakaranas ng kawalan ng tirahan

Babae

May-ari ng bahay

Lalake

Nakikitira sa pamilyan o kaibigan

Transgender

Nangungupahan

Iba pang Gender Identity:

Asian Indian

Chinese

Cambodian

Filipino

Hmong

Japanese

Korean

Laotian

Thai

Vietnamese

Ibang Asiano

American Indian

Alaska Native

Central or South American Indian

American Indian or Alaska Native

African American

Amhara

Eritrean

Oromo

Somali

Tigray

West African

Other Black or African America

Cuban

Guatemalan

Mexican, Mexican American

Puerto Rican

Salvaforian

Espaniol

Other Hispanic, Latino or Spanish

Algerian

Egyptian

Iranian

Lebanese

Moroccan

Syrian

Other Middle Eastern or North African

White

Iba pa:
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Apelyido, Unang Pangalan:  

17. Sumangayon sa mga sumusunod na pahayag:

Ako ay sumasang-ayon na ang mga inpormasyon sa 

aplikasyon sa itaas ay tama at kompleto sa abot ng aking 

kaalaman. Naiintindihan ko na ang mga inpormasyon ay 

napapailalim sa pampublikong kahilingan ng mga record 

maliban kong partikular na exempt  mula sa Washington 

State Public Records Act. 

Salamat sa inyong interes!

Seattle Department of Neighborhoods

PO Box 94649

Seattle, WA 98124-4649

Personal – sa Seattle Department of Neighborhoods

Seattle City Hall, 600 Fourth Avenue. 4th Floor

Weekdays mula 8:am-5pm

Ibalik ang inyong kompletong aplikasyon sa:

Kailangang matanggap ng mga aplikasyon sa Marso 1, 2017 

upang ma consider.

Ako ay sumasangayon

Signature

Petsa


