
 
Tham Gia Ủy Ban Tư Vấn Người Đi Bộ Seattle  
Hãy Làm Cho Seattle Trở Thành Thành Phố Đi Bộ 

 
Quý vị có muốn làm cho việc đi bộ ở Seattle trở nên an toàn và dễ dàng hơn không? 
Chúng tôi hiện đang nhận các đơn đăng ký trở thành thành viên mới của Ủy Ban Tư Vấn Người Đi Bộ 
(SPAB), cho ít nhất ba vị trí. Mỗi vị trí sẽ có nhiệm kỳ 2 năm phụng sự tại ủy ban. Ủy ban người tình 
nguyện này đóng một vai trò lớn giúp Seattle đạt được tầm nhìn Pedestrian Master Plan (Kế Hoạch Tổng 
Thể Về Người Đi Bộ) để trở thành thành phố dễ đi bộ và dễ tiếp cận nhất trên cả nước. Với tư cách là 
một thành viên của ủy ban, quý vị sẽ tư vấn cho Thị trưởng và Hội đồng Thành phố, tham gia vào việc 
lập kế hoạch và phát triển dự án, đánh giá các chính sách, và đưa ra các khuyến nghị cho các sở ban 
ngành của thành phố, bao gồm Sở Giao Thông Seattle (SDOT). 
  
Các thành viên của ủy ban là những người thường xuyên sử dụng mạng lưới dành cho người đi bộ của 
chúng tôi và đại diện cho nhiều độ tuổi, mức độ lưu động khác nhau, các cộng đồng đa dạng và sinh 
sống tại các khu vực trên khắp thành phố. Các thành viên phải là cư dân của Seattle. Các thành viên của 
ủy ban họp vào ngày Thứ Tư thứ hai của từng tháng, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Tòa Thị Chính 
Seattle (600 4th Ave). 
 
Các thành viên của ủy ban phụng sự một cách tình nguyện. Tùy trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp 
vé các xe buýt cho các thành viên của ủy ban để đi đến các buổi họp của ủy ban. 
 
Thành phố Seattle cam kết phát huy tính đa dạng trong các ủy ban và hội động của mình. 
Các cộng đồng người da màu, người có thu nhập thấp, người nhập cư và người tị nạn, người khuyết tật, 
người chịu cảnh vô gia cư, người đồng tính, song tính, hoán tính (LGBTQ), phụ nữ và trẻ em gái, thanh 
thiếu niên, người cao tuổi, và các Thổ Dân được khuyến khích đăng ký tham gia. 
 
Những cư dân Seattle quan tâm có thể nộp một sơ yếu lý lịch và thư giới thiệu bản thân trong đó nêu rõ 
mối quan tâm của mình qua email trước ngày 24 tháng 1 năm 2020 tới Kadie Bell Sata tại địa chỉ 
kadie.bell@seattle.gov  
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.seattle.gov/seattle-pedestrian-advisory-board, hoặc liên 
lạc với Kadie Bell Sata tại kadie.bell@seattle.gov hoặc (206) 684-5884.  
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