
Hướng Dẫn Dành Cho 
Người Mới Đến

Chào mừng quý vị đến với Bellevue! Được biết đến là "Thành Phố trong 
Công Viên" với rất nhiều công viên và đường đi bộ trong rừng, Bellevue là 
thành phố lớn thứ năm tại Washington. Bellevue cũng là trung tâm bán lẻ 
và công nghệ cao phía Tây với khu vực trung tâm thành phố có các tòa nhà 
cao tầng lấp lánh, cộng đồng dân cư đa dạng với khoảng 140,000 người và 
các trường học được đánh giá tốt nhất trong cả nước.

Hướng dẫn này với các đường dẫn đến những dịch vụ và thông tin quan 
trọng sẽ giúp quý vị ổn định cuộc sống tại đây. Quý vị có thể tìm hiểu thêm 
về thành phố tại https://bellevuewa.gov.

	 Dịch	Vụ	Tiện	Ích
Bắt đầu sử dụng dịch vụ nước từ Bellevue Utilities, và đơn vị này cũng 
cung cấp dịch vụ thoát nước thải và nước mưa. Quý vị cũng có thể đăng 
ký với Republic Services để có các dịch vụ thu gom rác thải và rác tái chế. 
https://bellevuewa.gov/utilities-service

 Trường Học
Quyết định học khu và trường học nào mà con em quý vị sẽ theo học.  
Hầu hết học sinh ở đây thuộc Học Khu Bellevue. 
https://bellevuewa.gov/public-schools

 Đăng Ký Thú Nuôi
Bắt buộc đăng ký thú nuôi với chó và mèo từ tám tuần tuổi trở lên. Quý vị 
có thể đăng ký bằng một số cách. https://bellevuewa.gov/pet-licenses

 Tham Gia
Thành phố cung cấp nhiều cơ hội tình nguyện cho mọi người, cả với thành 
phố và với các tổ chức địa phương. https://bellevuewa.gov/volunteering

 Tham Quan Bellevue
Bản đồ, máy quay giao thông và tư vấn về tuyến đường tốt nhất để tham 
quan thị trấn. https://transportation.bellevuewa.gov/traffic-conditions

 Số Điện Thoại 
"Bellevue Theo Số Điện Thoại", được dịch ra nhiều ngôn ngữ, có thông tin 
liên lạc cho các dịch vụ của thành phố và các tổ chức khác. 
https://bellevuewa.gov/bellevue-by-the-numbers



 Công Viên và Đường Đi Bộ Trong Rừng
Với 2,700 mẫu đất công viên, bao gồm Downtown Park, Kelsey Creek Farm 
và Bellevue Botanical Garden, có rất nhiều lựa chọn để ra ngoài đi dạo.
https://parks.bellevuewa.gov/parks-and-trails

 Tin Tức của Thành Phố
Văn Phòng Truyền Thông của thành phố thông báo và gắn kết cư dân 
thông qua thông cáo báo chí, phương tiện truyền thông xã hội, bản tin  
và video trực tuyến. https://bellevuewa.gov/newsroom

 Thư Viện
Hệ Thống Thư Viện Quận King có các thư viện trung tâm thành phố,  
tại Eastgate và Lake Hills, cùng với Crossroads Library Connection.  
https://kcls.org

 Cập Nhật Thông Tin
Yêu cầu các dịch vụ và xem tin tức của thành phố, sự kiện và việc làm với 
ứng dụng/cổng thông tin trên trang web dịch vụ của chúng tôi, MyBellevue.
https://bellevuewa.gov/mybellevue

 Đăng Ký Bầu Cử
Đăng Ký Bầu Cử với Bộ Trưởng Tiểu Bang.  
https://wei.sos.wa.gov/agency/osos/en/voters/Pages/register_to_vote.aspx

 Đăng Ký Phương Tiện Đi Lại
Đăng ký phương tiện đi lại của quý vị và/hoặc thi lấy giấy phép lái xe 
Washington với Phòng Cấp Phép tiểu bang. 
http://www.dol.wa.gov/driverslicense/moving.html

	 Đăng	Ký	Hệ	Thống	Báo	Động
Phải đăng ký với thành phố hệ thống báo động cảnh báo cho cảnh sát tại 
nhà và cơ sở kinh doanh thông qua Public Safety Corporation (Tập Đoàn  
An Toàn Công Cộng). https://crywolfservices.com/bellevuewa

	 Các	Trung	Tâm	Cộng	Đồng
Năm trung tâm cộng đồng của Bellevue và các cơ sở giải trí khác cung cấp 
rất nhiều hoạt động. https://parks.bellevuewa.gov/community-centers

 Cảnh Sát và Cứu Hỏa
Bảo vệ quý vị khỏi tình trạng phạm tội và hỏa hoạn, hỗ trợ các trường hợp 
khẩn cấp về y tế. Nếu quý vị gặp tình trạng khẩn cấp, hãy gọi 911. Đối với 
các vấn đề khác, hãy truy cập https://police.bellevuewa.gov hoặc  
https://fire.bellevuewa.gov.

 Khu Vực Lân Cận
Tìm hiểu về các khu vực lân cận Bellevue và những dịch vụ mà thành phố 
cung cấp cho các khu vực đó. https://bellevuewa.gov/neighborhoods

 Chính Quyền Thành Phố
Cán bộ quản lý thành phố giám sát các hoạt động hàng ngày; hội đồng 
thành phố được bầu chọn đưa ra các hướng dẫn về chính sách, với các 
khuyến nghị từ hội đồng và ủy ban cư dân. Mười bốn phòng ban cung cấp 
các dịch vụ cần thiết. https://bellevuewa.gov/city-government

 Các Hoạt Động Giải Trí
Bơi lội, rạp hát, các lớp học nghệ thuật, chơi gôn, các môn thể thao dành 
cho trẻ em và người lớn, hái dâu và nhiều hoạt động hơn thế nữa.
https://bellevuewa.gov/things-to-do


