
Để nhận định dạng thay thế, yêu cầu phiên dịch viên hoặc nếu có yêu cầu điều chỉnh hợp lý, vui lòng gọi điện trước ít nhất 48 giờ theo 
số 425-452-7886 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi email tới ygarcia@bellevuewa.gov. Đối với các khiếu nại liên quan đến việc điều chỉnh, hãy 
liên hệ với Quản Trị Viên ADA/Tiêu Đề VI của Thành Phố Bellevue theo số 425-452-6168 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi email tới ADATitleVI@
bellevuewa.gov. Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khó nghe, hãy quay số 711. Tất cả các cuộc họp đều hỗ trợ người dùng xe lăn. CM
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BUỔI TIẾP THU Ý  
KIẾN CỘNG ĐỒNG

Kính mời quý vị tham gia đánh giá chính sách sử dụng vũ 
lực của Bellevue
Ba buổi tiếp thu ý kiến sắp tới sẽ thu thập ý kiến đóng góp từ các thành viên trong cộng đồng về chính 
sách về sử dụng vũ lực của cảnh sát ở Bellevue trước tình hình các cuộc đối thoại tầm cỡ quốc gia đang 
diễn ra về vấn đề chủng tộc và công lý xã hội.

Các diễn đàn tiếp thu & cách tham gia
Chúng tôi khuyến khích mọi cư dân và bên liên quan của Bellevue tham gia một trong các diễn đàn tiếp thu 
ý kiến và gửi ý kiến qua email. Người dân trong cộng đồng nếu quan tâm có thể ghi danh tham gia tại đây:

Truy cập bellevue-listening-forums.eventbrite.com 

Nhấp vào nút “Select A Date” (Chọn Một Ngày) để đặt trước thời gian ưu tiên 
lựa chọn của quý vị:

 ▶ Thứ Ba, ngày 13 tháng 10, 5:30 chiều - 7:00 tối

 ▶ Thứ Năm, ngày 15 tháng 10, 11:30 trưa - 1:00 chiều

 ▶ Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10, 11:30 trưa - 1:00 chiều

Nêu không thể thu xếp tham dự buổi diễn đàn nào nói trên, quý vị có thể tham gia gắn kết cộng đồng 
qua EngagingBellevue.com hoặc gửi ý kiến về địa chỉ  council-pledge@bellevuewa.gov 

Để biết thêm thông tin, truy cập  BellevueWA.gov/council-pledge hoặc EngagingBellevue.com

Các buổi tiếp thu ý kiến này là một phần của quy trình thu hút sự tham gia của cộng đồng nhằm 
đánh giá lại chính sách sử dụng vũ lực của cảnh sát ở Bellevue. Cam kết của Hội Đồng được ký kết hồi 
tháng Sáu có nêu các hành động sau đây thông qua một nhóm đánh giá thuộc bên thứ ba:

Rà soát – chính sách về sử dụng vũ lực của 
cảnh sát.

Báo cáo – kết quả tìm hiểu của quá trình 
rà soát cho cộng đồng và tiếp thu ý kiến 
phản hồi.

Thu hút – sự tham gia của cộng đồng bằng 
cách tập hợp đa dạng thông tin đầu vào, 
trải nghiệm và câu chuyện trong quy trình 
rà soát.

Cải tổ – chính sách về sử dụng vũ lực của 
cảnh sát.

https://www.eventbrite.com/e/bellevue-city-council-public-listening-forums-tickets-123544323397
https://www.engagingbellevue.com/
mailto:council-pledge@bellevuewa.gov
https://bellevuewa.gov/city-government/city-council/council-pledge
https://www.engagingbellevue.com/

