
Bản tin Tương tác Cộng đồng
Tháng 1 năm 2021

Một kết nối hiện đại cho một 
cộng đồng đang phát triển
Sự tham gia của cộng đồng là ở nền tảng 
của việc ra quyết định “
Sự tham gia toàn diện và bình đẳng của cộng đồng là nền tảng của việc ra quyết 

định cho chương trình Thay thế Cầu giữa các Tiểu bang. Chúng tôi sẽ theo đuổi 

một giải pháp ưu tiên sự an toàn, phản ánh các giá trị của cộng đồng, giải quyết 

mối quan tâm của cộng đồng và thúc đẩy sự hỗ trợ rộng rãi trong khu vực. Đối 

thoại công khai liên tục, rộng rãi và bao quát là rất quan trọng để phát triển một 

giải pháp cầu nối phục vụ tốt nhất các nhu cầu phức tạp của các cộng đồng ở 

Oregon và Washington.

Ba nhóm cộng đồng riêng biệt sẽ giúp 
hướng dẫn các quyết định chương trình 
Để hỗ trợ những mục tiêu này, chương trình đã thành lập ba nhóm cố vấn để 

cung cấp phản hồi và khuyến nghị: Nhóm chỉ đạo điều hành, Nhóm Tư vấn Cổ 

phần và Nhóm Tư vấn Cộng đồng. 

Các mục tiêu chính của sự tham gia cộng 
đồng của chúng tôi

▶ Tìm kiếm phản hồi từ nhiều
bên liên quan

▶ Bao gồm các nhóm dân số không được
trình bày và / hoặc không được phục vụ

▶ Nắm bắt sự đổi mới
▶ Giảm thiểu các rào cản đối với

sự tương tác
▶ Thể hiện trách nhiệm thông qua tính

minh bạch và phản hồi
▶ Thiết lập uy tín và niềm tin với các bên

liên quan và cộng đồng
▶ Cung cấp cơ hội để định hình một cách

có ý nghĩa công việc của chương trình

Nhóm chỉ đạo điều hành: 

 ESG là một nhóm chỉ đạo gồm 12 
thành viên cung cấp các khuyến 

nghị của lãnh đạo khu vực về các 
vấn đề chính của chương trình có 

tầm quan trọng đối với cộng đồng. 
Các thành viên của ESG bao gồm 

đại diện từ 10 cơ quan đối tác của 
hai bang, và hai đại diện cộng đồng 

đóng vai trò là đồng chủ tịch của 
Nhóm Cố vấn Cộng đồng.

Nhóm Cố vấn Cộng đồng:

CAG là đại diện của cộng đồng với 
số lượng thành viên cân bằng từ 

cả Portland, Oregon và Vancouver, 
Washington. Lời khuyên cộng đồng 

Nhóm sẽ cung cấp ý kiến và phản 
hồi về chương trình IBR và phát 

triển các khuyến nghị để giúp đảm 
bảo kết quả của chương trình phản 

ánh nhu cầu của cộng đồng, vấn đề 
và mối quan tâm.

Nhóm Tư vấn Cổ phần:

EAG sẽ giúp đảm bảo rằng chương 
trình IBR vẫn tập trung vào công 

bằng. Nhóm sẽ đưa ra các khuyến 
nghị cho ban lãnh đạo chương 

trình IBR về các quy trình, chính 
sách và các quyết định có khả năng 

ảnh hưởng đến lịch sử và cộng 
đồng chưa được phục vụ. 

Mỗi nhóm hiện họp hàng tháng hoặc hai lần hàng tháng, thông qua các cuộc họp công khai qua mạng 
cho công chúng. Cơ hội để cung cấp ý kiến   công khai có sẵn trước, trong và sau cuộc họp. 



Chương trình sắp tới Lịch trình tương tác cộng đồng

Kết nối cộng đồng

Sự kiện liên kết cộng đồng 
(tháng 2)

Mục đích và Nhu cầu
Tầm nhìn và Giá trị 
(Mùa xuân)

Sự kiện liên kết cộng đồng 
(Mùa hè)

Tiêu chí sàng lọc và phạm vi 
thay thế ban đầu (mùa hè / mùa 
thu)

Sự kiện liên kết cộng đồng 
(Mùa thu)

Phạm vi lựa chọn 
thay thế hẹp (Thu 
/ Đông)

Môi trường và Thiết kếCông 
việc và Xây dựng (2020-2025)

Những cơ hội Liên kết cộng đồng và 
cung cấp thông tin năm 2021
▷ Các cuộc họp công khai qua mạng: ESG, CAG và EAG họp

hàng tháng và đôi khi hai lần một tháng vào năm 2021.

▷ Khai mạc Trực tuyến: Những việc này sẽ xảy ra liên quan
đến các mốc quan trọng.

▷ Cuộc trò chuyện cộng đồng: Cuộc trò chuyện cộng đồng sẽ
cho phép chương trình của chúng tôi đối thoại hai chiều,
cung cấp thông tin chi tiết về chương trình và sẽ thu thập
phản hồi trực tiếp từ người tham gia như một cách để thu
thập phản hồi.

▷ Tóm tắt cộng đồng: Các cuộc họp giao ban cộng đồng sẽ diễn
ra trong suốt năm 2021. Vui lòng liên hệ với chương trình để
lên lịch cho tổ chức hoặc nhóm cộng đồng của bạn.

▷ Kể chuyện bằng video: Kể chuyện bằng video sẽ diễn ra
trong suốt cả năm và công chúng có thể cập nhật khi có
video mới bằng cách đăng ký cập nhật chương trình hoặc
theo dõi chúng tôi trên YouTube, Facebook, Twitter và
Instagram.

▷ Chuỗi Tập thu âm: Một chuỗi tập thu âm sẽ được phát triển
vào giữa năm nay.

▷ Quảng cáo In và Kỹ thuật số: Quảng cáo sẽ được sử dụng để
giúp quảng bá các sự kiện của chương trình và các cơ hội
tham gia trong các sự kiện quan trọng.

▷ Tiếp cận Truyền thông: Chương trình sẽ sử dụng phương
tiện truyền thông chủ động để tiếp cận các nguồn truyền
thông địa phương và khu vực về các hoạt động và sự kiện
chính của chương trình.

▷ Khảo sát ý kiến của cộng đồng: Các khảo sát sẽ được sử
dụng để tìm kiếm ý kiến   đóng góp của cộng đồng nhằm
thông báo cho các quyết định của chương trình tại các mốc
quan trọng.

▷ Tương tác trên mạng xã hội: Chương trình sẽ tích cực sử
dụng các trang mạng xã hội để chia sẻ thông tin, lắng nghe
ý kiến   cộng đồng và tương tác với các địa phương trực
tuyến cộng đồng.

▷ Các liên lạc viên tiếp cận đa văn hóa: Nhóm chương trình
đang trực tiếp làm việc với sáu liên lạc viên đa văn hóa
thông thạo các ngôn ngữ khác và kết nối sâu sắc với cộng
đồng địa phương của họ để giúp quảng bá về chương trình..

▷ Các nhóm làm việc: Các nhóm làm việc sẽ được thành lập để
cung cấp phản hồi có mục tiêu về các vấn đề cụ thể nhằm
thông báo các điểm quyết định chính. Thông tin chi tiết về
các nhóm này đang được phát triển. “

Hãy tương tác với chúng tôi

KHAI MẠC TRỰC TUYẾN, KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG 
VÀ SƠ LƯỢC
▶ Từ 16 tháng 2 - Ngày 1 tháng 3

www.interstatebridge.org/calendar

TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI
▶ www.interstatebridge.org để tìm hiểu thêm, đăng ký bản

tin điện tử của chúng tôi hoặc gửi bình luận. “

CUNG CẤP PHẢN HỒI
▶ Email chúng tôi tại info@interstatebridge.org

▶ Gọi văn phòng chương trình chúng tôi tạ
− 360-859-0494 (Washington) | 503-897-9218 (Oregon)
− 888-503-6735 (toll-free)

THEO DÕI CHÚNG TÔI

OREGON
 Đối với ADA (Đạo luật Người Mỹ Khuyết 
tật) hoặc Các điều kiện về Quyền lợi dân 
sự Title VI, dịch vụ dịch thuật / thông dịch, 
hoặc biết thêm thông tin hãy gọi 503-
731-4128, TTY 800-735-2900 hoặc Dịch vụ
chuyển tiếp Oregon 7-1-1.

WASHINGTON
Yêu cầu về cho người khuyết tật ở Washington có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với 
nhóm Các vấn đề Đa dạng / ADA của WSDOT tại wsdotada@wsdot.wa.govhoặc bằng cách 
gọi số điện thoại miễn phí 855-362-4ADA (4232). Những người bị điếc hoặc lãng tai có thể 
đưa ra yêu cầu bằng cách gọi cho Bộ phận chuyển tiếp của Tiểu bang Washington theo số 
711. Bất kỳ người nào tin rằng bảo vệ Tiêu đề VI của mình đã bị vi phạm, có thể nộp đơn
khiếu nại với Văn phòng Cơ hội Bình đẳng (OEO) Tiêu đề VI của WSDOT Điều phối viên bằng
cách liên hệ (360) 705-7090.
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