Đơn Đề Cử Giải Thưởng Tinh Thần của Portland
Hội Đồng Thành Phố Portland trao tặng Giải Thưởng Tinh
Thần của Portland mỗi năm cho những cá nhân và tổ
chức có đóng góp xuất sắc cho cộng đồng của chúng ta.
Xin hãy đề cử một cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, khu
phố, hoặc hiệp hội kinh doanh đã tạo ra một dự án, dịch
vụ hoặc sự kiện đã giúp Portland tỏa sáng! Những đề cử
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ cũng sẽ được chấp nhận.

Làm cách nào để đề cử ?
Bước Một:
Bước Hai:
Bước Ba:

Cung cấp cho chúng tôi những thông tin về quý vị và người quý vị sắp đề cử trong biểu
mẫu này
Trả lời các câu hỏi tiêu chí về người được đề cử và công việc của họ trong cộng đồng
Nộp biểu mẫu này cũng với ý kiến của quý vị tới Office of Community & Civic Life.
(thông tin liên hệ bên dưới).

Hãy nhớ rằng: - Người đã nhận giải thưởng trong vòng 10 năm trở lại đây không nên được đề cử
- Người nhận giải thưởng sẽ được chọn dựa trên các danh mục được bao gồm trên
trang tiếp theo.
- Chỉ chọn một danh mục cho cá nhân hoặc nhóm quý vị đang đề cử.

Thông tin của quý vị:
Tên:
______________________________________________________________________
Email:
_____________________________________________________________________
Điện thoại:
__________________________________________________________________
Địa chỉ, Mã vùng: __________________________________________________________________

Thông tin về cá nhân hoặc nhóm quý vị đề cử:
Cá nhân/nhóm được đề cử:

_______________________________________________________

Danh mục:

__________________________________________________________________

Email:

__________________________________________________________________

Điện thoại:

__________________________________________________________________

Địa chỉ, Mã vùng: __________________________________________________________________

THỜI HẠN CHÓT ĐỂ ĐỀ CỬ LÀ THỨ BA, NGÀY 30 tháng 7 năm 2019
Nếu quý vị muốn gửi thư, e-mail hoặc fax mẫu đề cử đã điền đầy đủ này, hãy gửi đến:
Office of Community & Civic Life, Attn: SOP
4747 E Burnside St. Portland, Oregon 97215
Email: spiritofportland@portlandoregon.gov
Fax: 503-823-2909
Thắc mắc: Xin liên hệ Marco Mejia theo số 503-823-8548 hoặc spiritofportland@portlandoregon.gov

Mô Tả về Danh Mục Giải Thưởng Tinh Thần của Portland Năm 2019
Năm 2019 là năm kỷ niệm lần thứ 35 Giải Thưởng Tinh Thần của Portland, vì vậy chúng tôi đã lựa chọn
chủ đề có liên quan tới Kế Hoạch Toàn Diện năm 2035 cho Thành Phố Portland. Nguyên tắc 5 của kế
hoạch này định hướng cho 5 danh mục đề cử năm nay. Những danh mục này công nhận rằng bất cứ ai
cũng có thể là một nhà lãnh đạo, và thông qua những đóng góp độc đáo của họ sẽ mang lại sức mạnh
để định hình cho xã hội của chúng ta. Giải Thưởng Tinh Thần của Portland chính là sự công nhận
những con người anh hùng trong cộng đồng, cũng như tác động từ những đóng góp họ đã làm trong
việc tạo dựng nên một tương lai chung trong thành phố của tất cả chúng ta. Yếu tố cốt lõi của một
thành phố chính là con người, vì vậy hãy đề cử những người đã giúp Portland tỏa sáng! Những đề cử
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ được chấp nhận.

Các Danh Mục Giải Thưởng Tinh Thần của Portland Năm 2019 gồm:
Giải Thưởng về Phát Triển Kinh Tế:
Công nhận một cá nhân và/hoặc tổ chức đã có những công trình để đóng góp, tạo ra và hỗ trợ nền kinh
tế carbon thấp cũng như thúc đẩy tăng trưởng việc làm, khả năng cạnh tranh và sự thịnh vượng được
san sẻ công bằng cho các gia đình.
Giải Thưởng về Sức Khỏe Con Người:
Công nhận một cá nhân và/hoặc tổ chức đã có những công việc giúp tránh hoặc giảm thiểu tác động
tiêu cực đến sức khỏe và cải thiện cơ hội cho người dân Portland có được cuộc sống năng động, khỏe
mạnh.
Giải Thưởng về Sức Khỏe Môi Trường - Trách Nhiệm Quản Lý Môi Trường Sandy Diedrich:
Công nhận một cá nhân và/hoặc tổ chức đã thực hiện công việc đưa thiên nhiên vào thành phố và nuôi
dưỡng một môi trường lành mạnh để phát triển bền vững con người, các cộng đồng dân cư, các loài
thủy sinh và động vật hoang dã. Nhận thức được giá trị nội tại của thiên nhiên và duy trì các dịch vụ hệ
sinh thái đất, nước và không khí của Portland.
Giải Thưởng về Công Bằng:
Công nhận một cá nhân và/hoặc tổ chức đã có những đóng góp trong việc đẩy mạnh công bằng và cân
bằng môi trường bằng cách giảm bớt cách biệt xã hội, giảm thiểu gánh nặng, mở rộng lợi ích cộng
đồng, gia tăng số lượng nhà ở giá cả vừa phải, tiếp tục ủng hộ nhà ở công bằng, chủ động chống lại di
dời chỗ ở cũng như cải thiện các cơ hội kinh tế xã hội cho người nghèo và nhóm người thiểu số. Đồng
thời công nhận những người chủ động gắn kết các nhóm cư dân chưa được đáp ứng nhu cầu và thiểu
số tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến họ, hoặc đặc biệt công nhận những đóng góp giúp giải
quyết và ngăn chặn sự bất công đối với các cộng đồng da màu trong suốt lịch sử Portland.

Giải Thưởng về Phục Hồi:
Công nhận một cá nhân và/hoặc tổ chức đã có những công trình góp phần giảm thiểu rủi ro và cải thiện
năng lực của cá nhân, cộng đồng, các hệ thống kinh tế, và các môi trường tự nhiên và được xây dựng
để chống lại, phục hồi và thích ứng với những thay đổi từ các nguy cơ tự nhiên, thảm họa do con người
tạo ra, biến đổi khí hậu và sự thay đổi kinh tế.

Vui lòng trả lời các câu hỏi bắt buộc sau đây, xin trả lời ngắn gọn:
1 - Người được đề cử (cá nhân hoặc nhóm) có giúp đỡ, tài trợ và/hoặc cung cấp dịch vụ trong một dự
án/nỗ lực cộng đồng nhằm thúc đẩy công bằng, đa dạng và hòa nhập không?
Có_ Không_
- Nếu Có, quý vị có thể nêu tên (các) dự án/nỗ lực cộng đồng nào và vai trò của người được đề cử?
2 - Người được đề cử (cá nhân hoặc nhóm) có giúp đỡ hoặc tài trợ cho một dự án thể hiện khả năng
đáp ứng và/hoặc sáng tạo, đặc biệt liên quan đến việc quảng bá nghệ thuật và biểu đạt văn hóa không?
Có_ Không_
- Nếu Có, quý vị có thể nêu tên (các) dự án/nỗ lực cộng đồng nào và vai trò của người được đề cử?
3 - Người được đề cử (cá nhân hoặc nhóm) có giúp đỡ hoặc tài trợ cho một dự án thể hiện khả năng
đáp ứng và/hoặc sáng tạo, và thúc đẩy sự gắn kết và tham gia vào các hoạt động dân sự không?
Có_ Không_
- Nếu Có, quý vị có thể nêu tên (các) dự án/nỗ lực cộng đồng nào và vai trò của người được đề cử?
4 - Người được đề cử (cá nhân hoặc nhóm) có giúp đỡ hoặc tài trợ cho một dự án nhằm thúc đẩy nâng
cao nhận thức đa văn hóa không?
Có_ Không_
- Nếu Có, quý vị có thể nêu tên (các) dự án/nỗ lực cộng đồng nào và vai trò của người được đề cử?
5 - Người được đề cử (cá nhân hoặc nhóm) có giúp đỡ hoặc tài trợ cho một dự án nhằm thúc đẩy và
bảo vệ quyền của các cộng đồng bị bóc lột, bị gạt ra ngoài lề, bị phân biệt đối xử và bị áp bức không?
Có_ Không_
- Nếu Có, quý vị có thể nêu tên (các) dự án/nỗ lực cộng đồng nào và vai trò của người được đề cử?
6 - Người được đề cử (cá nhân hoặc nhóm) có giúp đỡ hoặc tài trợ cho một dự án nhằm thúc đẩy và hỗ
trợ các cộng đồng thường có hoàn cảnh khó khăn và thuộc nhóm thiểu số không?
Có_ Không_
- Nếu Có, quý vị có thể nêu tên (các) dự án/nỗ lực cộng đồng nào và vai trò của người được đề cử?
7 - Người được đề cử (cá nhân hoặc nhóm) có giúp đỡ hoặc tài trợ cho một dự án đã thể hiện sự cống
hiến xuất sắc cho các nhu cầu chính yếu của cộng đồng và lợi ích cộng đồng không?
Có_ Không_

- Nếu Có, quý vị có thể nêu tên (các) dự án/nỗ lực cộng đồng nào và vai trò của người được đề cử?
“Thành phố Portland đảm bảo quyền tiếp cận có ý nghĩa vào các chương trình, dịch vụ và hoạt
động của thành phố để tuân thủ các luật về Dân Quyền Đề Mục VI và ADA Đề Mục II và cung cấp
hợp lý: bản dịch, thông dịch, sửa đổi, hỗ trợ, định dạng thay thế, các hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ.
Để yêu cầu các dịch vụ này, hãy liên hệ số 503-823-3093, TTY 503-823-6868, Dịch Vụ Tiếp Âm:
711.”

