
 

 
 

700 Fifth Avenue, Suite 3800  |  PO Box 34996  |  Seattle, WA 98124-4996  |  206-684-ROAD (7623)  |  seattle.gov/transportation 

 
 
VIETNAMESE 
 
ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC  
Ngày 16 tháng 1, 2019 
 
Liên hệ: Dawn Schellenberg 
 206-684-5189 
 dawn.schellenberg@seattle.gov 
 

Hợp tác với cộng đồng để xác định khái niệm bình 
đẳng giao thông  
Mở nhận Đơn đăng ký ứng tuyển vị trí trong Nhóm làm việc về Bình đẳng Giao 
thông mới của SDOT từ bây giờ. 
 
SEATTLE – Một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi tại Sở Giao Thông Seattle (SDOT) là đảm 
bảo mọi người có thể tiếp cận các lựa chọn giao thông an toàn, hợp túi tiền và bền vững cho môi 
trường. Ở Seattle, giao thông là chi phí lớn thứ hai sau tiền nhà ở. Các cộng đồng có nguy cơ bị mất nhà 
phải chịu đựng sự bất bình đẳng về giao thông lớn nhất. Song song với các mục tiêu Sáng kiến về vấn đề 
Chủng tộc và Bình đẳng Xã hội của thành phố Seattle, SDOT đã tạo lập một Chương trình Bình đẳng Giao 
thông vào năm 2017 và tập trung vào việc lãnh đạo dựa trên một khung bình đẳng chủng tộc. 
 
Để giải quyết các vấn đề bất bình đẳng này, SDOT đang thiết lập Nhóm Làm việc Bình đẳng Giao thông 
đầu tiên của mình và đang nhận đơn đăng ký. 
 
Chúng tôi mong muốn tạo dựng được một nhóm các cá nhân gắn kết với các tổ chức, liên hiệp cộng 
đồng, hoặc các mạng lưới đến từ các cộng đồng đa dạng của Seattle để hỗ trợ SDOT trong việc phát 
triển một khái niệm chung về thế nào là giao thông, đặc biệt là các cộng đồng bị tác động lớn nhất bởi 
vấn đề bất bình đẳng trong giao thông. Nhóm làm việc sẽ hợp tác thông qua hoạt động có hỗ trợ trong 
một năm để phát triển một Chương trình nghị sự về Bình đẳng Giao thông. 
 
SDOT sẽ tổ chức một buổi cung cấp thông tin vào thứ Năm, ngày 31 tháng 1, từ 1-3 giờ chiều tại Thư 
viên Rainier Beach (9125 Rainier Ave S, Seattle, WA 98118), nơi các ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu 
thêm và đặt câu hỏi cho nhân viên SDOT. 
 
Nếu quý vị quan tâm đến việc đăng ký hoặc muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập 
www.seattle.gov/transportation/equityworkgroup. Quý vị có thể đăng ký trực tuyến từ bây giờ cho tới 
5:30 chiều ngày 22 tháng 2. 
 
 
 
Sứ mệnh của Sở Giao thông Seattle là cung cấp một hệ thống giao thông chất lượng cao cho Seattle. 
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