
 

 

Cam Kết Hội Đồng 
Thành Phố Xem Xét 
Sử Dụng Vũ Lực  

 

Câu Hỏi Thường Gặp Phiên Lắng 
Nghe Ý   Kiến Của Cộng Đồng 

Tại sao lại tổ chức các buổi lắng nghe cộng đồng? 

Sự tham gia của cộng đồng là một phần chính trong cam kết của Hội Đồng Thành Phố xem 

xét các chính sách sử dụng vũ lực của cảnh sát nhằm đáp ứng cuộc đối thoại quốc gia đang 

diễn ra về chủng tộc và công bằng xã hội. Là một phần của quá trình này, thành phố đã 

thuê một công ty đánh giá bên ngoài, Nhóm Văn phòng Đánh giá Độc lập (OIR), để dẫn dắt 

các diễn đàn lắng nghe và phân tích chính sách cũng như đưa ra các khuyến nghị về chính 

sách sử dụng vũ lực của thành phố. 

Những phiên nghe này sẽ bao gồm những nội dung gì? 

Trong mỗi phiên họp, những người tham gia cộng đồng sẽ có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và 

kỳ vọng của họ về các chính sách sử dụng vũ lực của thành phố. Phần lớn phiên họp sẽ là 

phiên thảo luận cởi mở từ cộng đồng, với một số câu hỏi thăm dò được đưa ra. 

Phiên họp sẽ được các thành viên của OIR hỗ trợ. Tất cả các ý kiến phản hồi thu thập được 

từ các phiên lắng nghe và các công cụ tham gia khác sẽ giúp OIR xác định, chuẩn bị và đưa 

ra các khuyến nghị cho Hội Đồng Thành Phố.  

Tôi có thể tham gia như thế nào?  

Bellevue đang tổ chức ba phiên lắng nghe cộng đồng trực tuyến (đăng ký tại đây): 

• Thứ Ba, ngày 13 tháng 10, 5:30 chiều – 7:00 chiều 

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

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

Các phiên lắng nghe cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh 21, kênh BTV YouTube và kênh 

phát trực tiếp của BTV. Các thành viên cộng đồng cũng có thể hoàn thành một cuộc khảo 

sát hoặc gửi bình luận trên trang Engaging Bellevue của Thành Phố. Quý vị cũng có thể gửi 

bình luận tới council-pledge@bellevuewa.gov. Tài liệu có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. 

https://bellevuewa.gov/city-government/city-council/council-pledge
https://www.oirgroup.com/
https://www.eventbrite.com/e/bellevue-city-council-public-listening-forums-registration-123544323397
https://www.youtube.com/user/BellevueWashington
https://bellevue.vod.castus.tv/vod/?live=ch2&nav=live
https://bellevue.vod.castus.tv/vod/?live=ch2&nav=live
https://www.engagingbellevue.com/
mailto:council-pledge@bellevuewa.gov


 

 

 

 

Làm cách nào để tham gia phiên nghe trực tuyến? 

Người tham gia phải đăng ký trước để tham gia phiên nghe. Khi quý vị đăng ký, thông tin bổ 

sung và hướng dẫn tham gia sự kiện sẽ được gửi tự động trước cuộc họp. Các phiên họp ảo 

sẽ được tổ chức trên Zoom. 

Hướng dẫn sử dụng Zoom: 

1. Để tham gia cuộc họp từ máy tính, hãy nhấp hoặc sao chép và dán liên kết được 

cung cấp trong email đăng ký vào trình duyệt internet. 

2. Một ô sẽ xuất hiện trên màn hình với các tùy chọn, nhấp vào ‘Mở Zoom’. 

3. Một ô sẽ xuất hiện yêu cầu tên của quý vị. Vui lòng nhập tên và họ của quý vị, sau đó 

chọn 'Tham gia cuộc họp'. LƯU Ý: Quý vị sẽ không thể sửa tên được hiển thị sau khi 

tham gia cuộc họp. 

4. Một ô sẽ xuất hiện hỏi quý vị có muốn tham gia có hay không có video. Chọn tùy 

chọn của quý vị. 

5. Một ô sẽ xuất hiện hỏi quý vị muốn tham gia bằng âm thanh máy tính hay bằng 

cuộc gọi điện thoại. Tùy chọn âm thanh máy tính sẽ sử dụng loa và micrô trên máy 

tính của quý vị.  

6. Sau khi quý vị đã vào cuộc họp, quý vị sẽ thấy chính mình và những người khác 

trong cuộc họp. 

7. Để tham gia cuộc họp từ điện thoại, sau khi quý vị đăng ký sẽ có một liên kết chứa 

số điện thoại và ID cuộc họp. Quý vị sẽ gọi đến số điện thoại và sau đó nhập ID cuộc 

họp. 

8. Nếu quý vị tham gia qua điện thoại của mình, trong cuộc họp sẽ có thêm hướng dẫn 

để quý vị có thể tham gia từ điện thoại của mình. 

Nếu tôi tham gia cuộc họp Zoom, tôi có cần máy ảnh không? Tôi có cần hiển thị ảnh 

hoặc họ tên của mình không? 

Chúng tôi khuyến khích sử dụng video hoặc hình ảnh để tạo điều kiện cho cuộc họp của tòa 

thị chính nhưng điều này không bắt buộc để tham gia vào phiên nghe. Chúng tôi yêu cầu 

quý vị nhập họ tên, điều này sẽ giúp chúng tôi phân biệt những người tham gia muốn nói 

chuyện. 

Nếu tôi gọi điện, số điện thoại của tôi có hiển thị không? 

Bốn chữ số cuối cùng của số điện thoại của những người tham gia cuộc gọi sẽ tự động bị 

ẩn.  

https://www.eventbrite.com/e/bellevue-city-council-public-listening-forums-registration-123544323397


 

 

Những điều gì sẽ được thực hiện để đảm bảo cuộc đối thoại sự kiện có hiệu quả và 

tôn trọng?  

Sự kiện này nhằm mục đích là một không gian hòa nhã và tôn trọng cho đối thoại cộng 

đồng. Để hỗ trợ điều này, tất cả những người tham gia được yêu cầu tôn trọng kinh nghiệm 

sống và ý kiến của những người khác. Kinh nghiệm và ý kiến của quý vị rất quan trọng đối 

với chúng tôi, nhưng xin lưu ý rằng nhà tổ chức sự kiện và nhà tài trợ không cho phép các 

nội dung tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, thư rác, hoạt động bất hợp pháp hoặc phân biệt đối xử. 

Những cá nhân bị phát hiện vi phạm các quy tắc này có thể bị loại khỏi cuộc họp.  

Có những tính năng trợ năng nào? 

Một dịch vụ phụ đề có sẵn cho các phiên nghe trực tuyến cho tất cả những người tham gia. 

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. 

Nhân viên thành phố hoặc Hội Đồng Thành Phố có tham gia vào cuộc họp không? 

Các nhân viên thành phố sẽ hỗ trợ hậu cần cho cuộc gọi, nhưng tất cả các hỗ trợ và góp ý 

sẽ do các thành viên của Nhóm OIR xử lý.  

Thị Trưởng Lynne Robinson sẽ đưa ra ý kiến vào đầu cuộc họp, nhưng bất kỳ thành viên hội 

đồng nào tham dự sẽ chỉ có mặt để lắng nghe. Sự tham gia của hội đồng về chủ đề này sẽ 

xảy ra vào một ngày sau đó; các buổi lắng nghe được thiết kế đặc biệt để lắng nghe từ cộng 

đồng. 

Các bước tiếp theo sau phiên nghe sẽ như thế nào? 

OIR đã bắt đầu phân tích về các chính sách sử dụng vũ lực của cảnh sát Bellevue, điều này 

sẽ tiếp tục trong khi ý kiến đóng góp của công chúng được thu thập thông qua các buổi 

lắng nghe và khảo sát trực tuyến. Sớm nhất là vào cuối năm, OIR sẽ trình bày các phát hiện 

và khuyến nghị của mình lên Hội Đồng Thành Phố. 

 

mailto:ygarcia@bellevuewa.gov

