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(Lưu ý: Biểu mẫu này được dùng để phát triển các nỗ lực kêu gọi sự tham gia của cộng đồng
và có thể điều chỉnh nếu cần.)
Điều VI trong Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 yêu cầu những người nhận trợ cấp tài chính
Liên Bang phải đảm bảo rằng các chương trình và hoạt động của họ tạo điều kiện cho sự
tham gia hiệu quả của những người có thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định về giao thông
của cộng đồng.
Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị bằng cách cung cấp thông tin đó với vai trò là người
tham gia trong quá trình kêu gọi sự tham gia của cộng đồng. Xin quý vị hãy tự nguyện điền
và gửi lại biểu mẫu này. Khi làm như vậy, quý vị sẽ cho phép chúng tôi tìm hiểu liệu quá
trình kêu gọi sự tham gia của cộng đồng mà chúng tôi tiến hành có bao gồm nhóm dân số bị
ảnh hưởng hay không.
Điều Phối Viên Điều Trần của WSDOT (Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Washington) và
Văn Phòng Cơ Hội Bình Đẳng sẽ xử lý thông tin thu được một cách bảo mật nhất có thể. Để
tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến quy trình này, vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên
Điều VI qua điện thoại theo số 360-705-7090.
Tên Dự Án

Ngày

Địa Điểm của Cuộc Họp Công Khai

Tên (Không Bắt Buộc) Vui Lòng Viết Chữ In
Hoa

Giới Tính
☐ Nam
☐ Nữ

Sắc Tộc
☐ Người Gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh
☐ Không phải Người Gốc Tây Ban Nha hoặc
La Tinh

Chủng Tộc (Chọn một hoặc nhiều ý):
☐Người Da Đỏ hoặc Người Bản Địa Alaska
☐Người Châu Á
☐Người Da Đen hoặc Người Mỹ gốc Phi
☐Người Bản Địa Hawaii hoặc Quần Đảo
Thái Bình Dương
☐Người Da Trắng
☐Người Đa Chủng Tộc

Sau khi quý vị hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng cho biểu mẫu vào trong hòm được chỉ
định trên bàn đăng ký.
Xin cám ơn quý vị đã hợp tác!

