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HịC VIễN KHUYẽN KHÍCH Sữ THAM 
GIA CỗNG ĐốNG CụA NGƯớI DÂN  
Chương trình phát triển lãnh đạo dân vụ này dành cho việc giảng dạy bằng 
phương pháp thực hành khả năng tổ chức và khuyến khích tham gia của các 
nhà lãnh đạo tương lai.    

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH  

Học Viện Khuyến Khích Sự Tham Gia Cộng Đồng của Người Dân (PACE) chú trọng vào việc phát triển năng 
lực lãnh đạo và xây dựng khả năng của những nhà lãnh đạo tương lai trong môi trường học tập đa văn hóa, 
khuyến khích sự tham gia, dành cho người lớn. Qua chương trình này, những người tham gia được học 
bằng phương pháp thực hành những sách lược xây dựng cộng đồng, khuyến khích sự tham gia đầy đủ, và 
làm việc với chính quyền từ những chuyên viên trong lãnh vực này.  

AI NÊN THAM GIA 

Các nhà lãnh đạo mới tham gia vào cộng đồng và muốn tìm hiểu thêm về công việc của chính quyền thành 
phố. Khuyến khích người da màu, người LGBTQ+, người nhập cư gần đây, người khuyết tật, và thành viên 
của các nhóm không được đại diện đầy đủ nộp đơn.  

HỌC TRÌNH PACE  

Mỗi năm chúng tôi giảng dạy chương trình PACE ba lần: vào mùa đông, mùa xuân và mùa thu. Mỗi học kỳ 
gồm có 20 tiếng học trong lớp. Các buổi học được giảng dạy bởi những giảng viên đến từ các tổ chức cộng 
đồng và bất vụ lợi cùng với nhân viên Thành Phố, là người có trình độ chuyên môn về chủ đề này và có kinh 
nghiệm tổ chức thảo luận trong nhóm. Có những chủ đề thí dụ như:  

• Giải Quyết Mâu Thuẫn • Tiếp Xúc & Khuyến Khích Tham Gia Đầy Đủ    • Tổ Chức Họp   

• Làm Việc Với Chính • Diễn Thuyết Với Công Chúng  • Tổ Chức Cộng Đồng 

• Phương Pháp Lãnh Đạo • Tiến Trình Ngân Sách Thành Phố  • Sử Dụng Đất / Chia Vùng  

ĐƠN XIN & HỌC PHÍ  
Đơn xin được nhận không giới hạn thời gian trong suốt 
năm. Xem trong website để biết rõ chi tiết.  

Học phí của chương trình là $100; có trợ giúp tài chánh.  

CHI TIẾT ĐỂ LIÊN LẠC  
Hilary Nichols, Phối Trí Viên Chương Trình PACE  

Điện Thoại:  206-684-5667 

Email:    Hilary.Nichols@seattle.gov 

Web:    seattle.gov/PACE 
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