
 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
TỪ SEATTLE DEPARTMENT OF NEIGHBORHOODS (SỞ QUẢN LÝ KHU VỰC SEATTLE) 
 
ĐỂ CÔNG BỐ NGAY:  
Liên hệ:      Rebecca Frestedt, 206-684-0226; rebecca.frestedt@seattle.gov   

Sam Read, 206-727-8808, sam.read@seattle.gov   
    

 

Dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ tăng cường hiện có sẵn tại 
các cuộc họp trực tuyến của International Special 

Review District 
 

SEATTLE (ngày 16 tháng 6 năm 2021) – Nhằm đáp ứng ý kiến phản hồi của cộng đồng, Historic Preservation 
Program (Chương Trình Bảo Tồn Lịch Sử) của Thành Phố Seattle đang cải thiện các cơ hội tiếp cận ngôn ngữ 
tại những cuộc họp trực tuyến của Hội Đồng International Special Review District (ISRD, Quận Đánh Giá Đặc 
Biệt Quốc Tế). Bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 năm 2021, các cuộc họp của Hội Đồng ISRD sẽ diễn ra thông qua 
nền tảng họp qua video của Zoom, cho phép thông dịch song song các bài trình bày trực tiếp. Thay đổi này 
giúp Hội Đồng ISRD tiếp tục xem xét các dự án phát triển được đề xuất, cả dự án phá dỡ và xây dựng mới. 
 
Thông dịch song song sẽ chỉ có sẵn trong các cuộc họp mà việc xây dựng mới được đề xuất nằm trong 
chương trình nghị sự. Sẽ có phiên dịch tiếng Quảng Đông cho các dự án phát triển mới ở phía tây I-5. Sẽ có 
phiên dịch tiếng Việt cho các dự án phát triển mới ở phía đông I-5.  Vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Hội 
Đồng ISRD Rebecca Frestedt tại rebecca.frestedt@seattle.gov hoặc 206-684-0226 để yêu cầu một ngôn ngữ 
khác ngoài tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Việt.  
 
Các chương trình nghị sự cho mỗi cuộc họp sẽ được dịch và đăng trên trang web của ISRD một tuần trước 
cuộc họp tương ứng. Chương trình nghị sự cũng sẽ được gửi qua email cho các cá nhân đăng ký nhận dịch 
vụ này. Các thành viên cộng đồng có thể đăng ký nhận dịch vụ này trên trang web của ISRD. 
 
Hoan nghênh công chúng tham gia các cuộc họp trực tuyến và gửi ý kiến đóng góp. Những người muốn 
gửi ý kiến đóng góp trong các cuộc họp của Hội Đồng ISRD phải đăng ký trước. Hướng dẫn về cách đăng 
ký trước cũng được ghi trong từng chương trình nghị sự.  
 
Các ý kiến đóng góp bằng văn bản cũng được tiếp nhận và cần gửi đến Hội Đồng ISRD chậm nhất là 24 
giờ trước cuộc họp của Hội Đồng. Các ý kiến đóng góp không phải bằng tiếng Anh sẽ được dịch để nộp 
lên Hội Đồng. Vui lòng gửi sớm để chúng tôi có thời gian dịch ý kiến. Có thể gửi các ý kiến đóng góp bằng 
văn bản: 
 
Qua email: rebecca.frestedt@seattle.gov  
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Qua bưu điện Hoa Kỳ: International Special Review District Board, Seattle Department of 
Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle WA 98124-4649.  
 
Dịch vụ thông dịch song song chỉ có sẵn khi sử dụng ứng dụng khách hàng trên máy tính hoặc ứng dụng di 
động của Zoom chứ không phải khi gọi điện qua đường dây điện thoại. Các thành viên cộng đồng không có 
mạng internet có thể gọi đến đường dây điện thoại miễn phí để nghe cuộc họp và đưa ra ý kiến đóng góp 
của công chúng, nhưng chỉ bằng tiếng Anh.   
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