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Cộng đồng được mời tham gia nhóm hướng dẫn bình đẳng 

chủng tộc 
Thành phố huy động nhóm điều phối do cộng đồng lãnh đạo để thúc 
đẩy Trung Tâm Cộng Đồng Bellevue về Sáng Kiến Màu Da mới được 

thông qua  
 
BELLEVUE, Wash. – Thành Phố Bellevue đang chào mời các thành viên cộng đồng đa 
dạng đăng ký và đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc trong 
thành phố cũng như hợp tác tạo ra giải pháp trao quyền cho các cộng đồng da màu với 
một sáng kiến được thông qua gần đây.  
 
Vào tháng Một năm 2021, Hội Đồng Thành Phố Bellevue đã phê duyệt Trung Tâm 
Cộng Đồng Bellevue về Sáng Kiến Màu Da, một chương trình do cộng đồng lãnh đạo 
nhằm thúc đẩy bình đẳng chủng tộc, công nhận và loại bỏ các rào cản hệ thống đối với 
sự tham gia của người dân, đồng thời xây dựng niềm tin và nhận thức cho cộng đồng 
dân cư đa dạng của thành phố. Một phần quan trọng của sáng kiến là Nhóm Cộng 
Đồng Kết Hợp Màu Da (CCC). Nhóm do cộng đồng lãnh đạo này sẽ chỉ đạo các 
phương pháp tiếp cận và quy trình để xác định các mục tiêu, ưu tiên và công việc được 
nêu trong Trung Tâm Cộng Đồng Bellevue về Sáng Kiến Màu Da 
 
Bellevue hiện đang nhận các đơn đăng ký từ các thành viên cộng đồng để trở thành 
một phần của nhóm CCC, nhóm này sẽ bao gồm 11 thành viên cộng đồng đang sinh 
sống hoặc làm việc tại Bellevue, đại diện cho cộng đồng Người da đen, Người bản địa, 
Người Mỹ Latinh, Người Mỹ gốc Á và Người gốc đảo Thái Bình Dương. Hợp tác với 
thành phố, nhóm CCC sẽ lãnh đạo và hướng dẫn cách tiếp cận theo ba cấp để tăng 
cường công bằng trong thành phố trong thời gian ba năm bằng cách:  

1) phát triển niềm tin và nhận thức thông qua đối thoại; 
2) xây dựng trình độ kiến thức và kỹ năng thông qua giáo dục và đạo tạo, và  
3) cùng tạo ra các đề xuất cho các hành động để nâng cao sự bình đẳng chủng 
tộc trong cộng đồng của chúng ta. 

 
Thông tin thêm về nhóm CCC và Trung Tâm Cộng Đồng Bellevue về Sáng Kiến Màu 
Da sẽ có sẵn tại ba phiên thông tin được tổ chức trực tuyến qua Zoom: 
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Phiên 1: Thứ Ba, 11 Tháng Năm, 4-5 giờ chiều 
Phiên 2: Thứ Năm, 13 Tháng Năm, 6-7 giờ chiều 
Phiên 3: Thứ Bảy, 15 Tháng Năm, 12:30-1:30 giờ chiều 
 
Đăng ký là bắt buộc cho các phiên cung cấp thông tin.  
 
Đăng ký nhóm CCC sẽ bắt đầu mở từ Chủ Nhật, 16 Tháng Năm. 
Để biết thêm thông tin hoặc có câu hỏi xin vui lòng gửi email đến 
diversity@bellevuewa.gov. 
 
 
Thông tin về Thành Phố Bellevue  
Được biết đến với tên gọi "Thành Phố trong Công Viên" với gần 100 công viên và mạng lưới 
đường mòn, vành đai xanh rộng khắp, Bellevue là thành phố lớn thứ năm ở bang Washington. 
Khu Eastside của thành phố trải rộng 33,5 dặm vuông, từ Hồ Washington đến Hồ Sammamish. 
Nằm trong Tam Giác Cải Tiến, Bellevue là trung tâm bán lẻ và công nghệ cao với những tòa 
cao ốc bóng bẩy sừng sững nơi trung tâm thành phố, dân số đa dạng với hơn 145.000 người và 
các trường học liên tục được xếp hạng thuộc hàng tốt nhất trên cả nước. Để tìm hiểu thêm về lý 
do tại sao Bellevue là thành phố đáng sống, hãy truy cập BellevueWA.gov.  
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