
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 
425-452-6168 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi email tới bamson@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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HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRỰC TUYẾN VỀ TÍNH HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRỰC TUYẾN VỀ TÍNH 
CÔNG BẰNG & HÒA NHẬP ĐA DẠNGCÔNG BẰNG & HÒA NHẬP ĐA DẠNG

l ị ch sử •  t iến tr ình •  tầm nhìn

City of Bellevue

Ngày 8 tháng 1 năm 2021 | 1:00 - 4:00 CH.
Trong một thời điểm mà việc cùng ngồi lại với nhau sẽ mang ý nghĩa và cảm 
giác quan trọng mới mẻ như thế này, Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tính Công 
Bằng & Hòa Nhập Đa Dạng hy vọng sẽ cùng cộng đồng nhóm họp trong một 
không gian ảo để cùng suy ngẫm, đối thoại và hành động.

Chúng tôi xin mời quý vị cùng chia sẻ những thành tựu chung của chúng 
ta và hình dung về lộ trình phía trước trong nỗ lực vì một thành phố thuận 
tiện, công bằng và hòa nhập hơn.

 ◼ Khám phá sáu năm lịch sử và tiến trình của Sáng Kiến Tạo Thuận Lợi cho 
Tính Đa Dạng của Thành Phố Bellevue

 ◼ Góp mặt trong các phiên họp diễn ra đồng thời xoay quanh các vấn đề 
công bằng chủng tộc, trách nhiệm giải trình và xây dựng kỹ năng

 ◼ Cùng đặt ra một tầm nhìn thực sự công bằng cho Bellevue và xây dựng 
các chiến lược để đạt đến một điều kiện tốt đẹp hơn trong tương lai

Để đăng ký và biết thêm thông tin, truy cập 
BellevueWA.gov/diversity-advantage-summit


