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Trung Tâm Cộng Đồng Bellevue
về Sáng Kiến Màu Da

Thành Phố Bellevue mới bạn tham gia nhóm 
Cộng Đồng Kết Hợp Màu Da.

Trung Tâm Cộng Đồng Bellevue về Sáng Kiến Màu Da hỗ trợ nỗ lực định hướng cộng đồng để 
giúp chuyển đổi thành phố Bellevue thành một cộng đồng thúc đẩy mọi người thuộc mọi thành 
phần chủng tộc và dân tộc phát triển mạnh mẽ. Sáng kiến này được đưa ra để thực hiện điều đó 
thông qua cách tiếp cận ba cấp độ sau:

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. hợp tác với thành phố và các tổ chức khác để cùng tạo ra các đề xuất cho các hành động 
để nâng cao sự bình đẳng chủng tộc trong cộng đồng của chúng ta.

Nhóm Cộng Đồng Kết Hợp Màu Da (CCC) là cơ hội để các cá nhân sống hoặc làm việc tại Bellevue 
đồng sáng tạo, cung cấp thông tin và phối hợp các nỗ lực nhằm đảm bảo một cộng đồng nơi 
những người da màu cảm thấy được chào đón, có giá trị và được hội tụ thông qua sáng kiến mới 
này. Nhóm định hướng cộng đồng này sẽ bao gồm 11 thành viên được chọn. Thành phố đang 
tìm kiếm một đại diện và đa dạng của cộng đồng cho nhóm CCC

Hãy tham gia với chúng tôi để tìm hiểu thêm trong ba phiên thông tin được tổ chức trực tuyến 
qua Zoom:

 ◼ Phiên 1: Thứ Ba, 11 Tháng Năm, từ 4-5 giờ chiều

 ◼ Phiên 2: Thứ Năm, 13 Tháng Năm, từ 6-7 giờ chiều

 ◼ Phiên 3: Thứ Bảy, 15 Tháng Năm, từ 12:30-1:30 giờ chiều

Đăng ký các phiên cung cấp thông tin tại:

bellevuecenters-communitiesofcolor.eventbrite.com

Đăng ký nhóm CCC sẽ bắt đầu mở từ Thứ Hai, 26 Tháng Tư đến Chủ Nhật, 16 Tháng Năm. Để 
biết thêm thông tin hoặc có câu hỏi xin vui lòng gửi email đến diversity@bellevuewa.gov

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.


