
Quan tâm của Ủy ban Cộng Đồng Tham gia Đơn gia nhập

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Ủy ban Cộng Đồng 
Tham gia. Khi dân số của Seattle tăng nhanh và thay 
đổi, Thành phố phải quan tâm liên tục và mở rộng 
những nỗ lực tham gia công cộng để đảm bảo các 
nhóm dân tộc đang phát triển được đại diện trong các 
quá trình ra quyết định của thành phố và các cản làm 
nản lòng những người không có cơ hội tham gia bị loại 
bỏ.

Vào tháng Bảy năm 2016, Thị trưởng Murray đã ký 
Lệnh Hành 2016-06 khẳng định lại cam kết của mình 
là thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các chiến lược tham 
gia công bằng và toàn diện trên tất cả các ban ngành 
thành phố.

Hội dồng mới này sẽ cố vấn cho Thành phố về các 
chính sách và chiến lược để thúc đẩy tham gia công 
bằng cho công chúng và tham gia dân sự.

1. Tên và tên lót

2. Họ (Tên Gia đình)

3. Thông tin liên lạc

4. Địa chỉ nhà:

Địa chỉ điện thư

Số điện thoại liên lạc dễ nhất

Số điện thoại thay thế

Tôi không có địa chỉ điện 
thư hoặc số điện thoại. Bạn 
có thể liên hệ với tôi tại:

Tôi có một địa chỉ thường trú 
(Ghi vào khung bên phải) 

Tôi không có một địa chỉ hộp 
thư thường xuyên (nhưng bưu 
điện có thể giao thư từ của tôi 
tại địa chỉ bên dưới)

Địa chỉ nhà:

Các đơn gia nhập phải được nộp trước Thứ Tư,  Ngày 1 Tháng 3 , lúc 5 giờ chiều.
Các đơn có thể được nộp theo mọi ngôn ngữ.
Mọi người đều có đủ điều kiện để nộp đơn.
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5. Thông tin Khu phố

6. Tên Nơi Làm Việc (Nếu bạn là sinh viên, đã nghỉ hưu, 

hoặc thất nghiệp, xin vui lòng ghi “n / a”.)

7. Nghề nghiệp chính và chuyên môn của bạn là gì?

8. Có phải bạn đang có hợp đồng với Thành Phố Seattle?

Số của Hội đồng khu

Tên Khu phố

Bạn có thể tra cứu Số Hội đồng khu của bạn ở đây: http://www.seattle.gov/
council/meet-the-council/find-your-district-and-councilmember

Vâng

Không

Nếu vâng, đó là hợp đồng gì?
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9. Hãy nói với chúng tôi nhiều hơn về bản thân bạn.
(Nếu bạn cần ghi thêm nhiều thông tin, hãy đính kèm các trang bổ sung.)
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Họ và tên:

10. Vui lòng mô tả tại sao bạn quan tâm vào việc phục vụ trong Ủy ban Cộng đồng Tham gia.
(Nếu bạn cần ghi thêm nhiều thông tin, hãy đính kèm các trang bổ sung.)
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11. Vui lòng mô tả các kết nối mà bạn có trong cộng đồng của bạn. Đây có thể bao gồm các đoàn thể tôn giáo, văn 

hóa, dân tộc, hoặc các nhóm dựa trên sở thích (ghi một vài tên nhóm).
(Nếu bạn cần ghi thêm nhiều thông tin, hãy đính kèm các trang bổ sung.)
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Họ và tên:

12. Mô tả một chủ đề bạn muốn Ủy ban Cộng đồng Tham gia đặt vấn đề.
(Nếu bạn cần ghi thêm nhiều thông tin, hãy đính kèm các trang bổ sung.)
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13. Tình trạng cư ngụ hiện tại của tôi là:

14. Ngôn ngữ chính dùng ở nhà:

15. Chủng tộc / Sắc tộc (Đánh dấu tất cả các khung thích hợp):

16. Nhận dạng giới tính

Các thành viên của Ủy ban Cộng đồngTham gia cần phải phản ánh các 

cư dân của thành phố này.  Yêu cầu về thông tin này là để đảm bảo rằng 

Ủy ban đã được phối hợp và đại diện cho các thành viên cộng đồng của 

Thành phố Seattle. Trả lời bất kỳ câu hỏi trên trang này là tùy ý của bạn.

Vô gia cư

Nữ giới

Chủ nhà

Nam giới

Sống với gia đình hoặc bạn bè

Chuyển giới

Người thuê nhà

Nhận dạng giới tính khác:

Ấn Độ Châu Á

Trung Quốc

Campuchia

Philippin

Hmong

Nhật

Hàn Quốc

Lào

Thái

Việt

Châu Á khác

Ấn Độ gốc Mỹ

Thổ Dân Alaska

Ấn Độ Trung hay Nam Mỹ

Mỹ Da Đỏ hoặc Thổ Dân Alaska

Mỹ gốc Phi

Amhara

Eritrea

Oromo

Somali

Tigray

Tây Phi

Da Đen hoặc Mỹ gốc Phi

Cuba

Guatemala

Mễ, Mỹ gốc Mễ

Puerto Rico

Salvadorian

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha khác, La tinh, hoặc Tây Ban Nha

Algeria

Ai cập

Iran

Lebanon

Moroccon

Syria

Trung Đông khác hay Bắc Phi

Da trắng

Sắc dân khác:
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Họ và tên:

17. Vui lòng đồng ý với Tuyên bố sau

Tôi xác nhận rằng các thông tin trong đơn xin gia nhập 

trên là chính xác và đầy đủ theo sự hiểu biết của tôi. 

Tôi hiểu rằng thông tin tôi đã cung cấp là yêu cầu của 

hồ sơ công cộng trừ khi nó được đặc biệt miễn do Đạo 

luật Hồ sơ công cộng Bang Washington.

Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Sở Khu Phố Thành phố Seattle

PO Box 94649

Seattle, WA 98124-4649

Hoặc trực tiếp tại Sở Khu Phố Thành phố Seattle, Tòa Thị 

Chinh Seattle, 600 Fourth Avenue, tầng 4, trong tuần từ  8 giờ 

sáng đến 5 giờ chiều

Vui lòng gửi hồ sơ hoàn chỉnh của bạn đến:

Các đơn phải được nhận trước ngày 01 tháng 3, 2017 để 

xem xét.

Tôi đồng ý

Chữ ký

Tháng-ngày-năm


