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Đời Sống
Cộng Đồng
& Công Dân
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Văn Phòng

Đời Sống
Cộng Đồng
& Công Dân

Chương Trình An Toàn
Cộng Đồng của chúng tôi tổ
chức và hỗ trợ các đối tác
để xây dựng các cộng đồng
an toàn được kết nối, hòa
nhập và tham gia

Văn Phòng Đời
Sống Cộng Đồng &
Công Dân

An Toàn Cộng Đồng
4747 E Burnside Portland OR, 97215
www.portlandoregon.gov/civic/cp
503.823.4064

Láng Giềng
Đoàn Kết

Tại Sao Tổ Chức
Láng Giềng Đoàn
Kết?
Thành phố của chúng ta an toàn hơn,
mạnh mẽ hơn và sôi động hơn khi tất cả
Cư Dân Portland có thể tham gia vào an
toàn công cộng. Láng Giềng Đoàn Kết
cung cấp những dụng cụ để xây dựng
những cộng đồng an toàn hơn, gắn kết
và kiên cường hơn.

Cuộc Huấn Luyện của
Chúng Tôi Để
tạo những kết nối cộng đồng, tiếp
cận những nguồn an toàn công
cộng, và kết nối các láng giềng để
hợp tác và sáng tạo những giải
pháp cho an toàn.

Hãy Làm Cho Nó Xảy Ra!

Làm Thế Nào để Khởi
Động Láng Giềng Đoàn
Kết
*Gặp gỡ các láng giềng và cộng đồng của
quý vị.
*Nhận định các quan tâm an toàn của cộng
đồng.
*Kết nối với các Điều Phối Viên An Toàn
Cộng Đồng để được huấn luyện.
*Hợp tác trên những nổ lực an toàn vì
lợi ích chung.

Tưởng Tượng Quý Vị Có Thể
Làm Gì
□ Điều phối những tiệc khu phố, vẽ trên
đường, & những cải thiện.

□ Kết nối với những dụng cụ trang bị

khi khẩn cấp.

□ Khuyến khích sự cảnh giác cho
người đi bộ & an toàn cá nhân.

□ Chủ trì lớp nâng cao ý thức cho giới trẻ.
□ Hổ trợ Các Đường An Toàn đến Trường.
□ Học hỏi để định hướng các hệ thống

an toàn công cộng.

...Những quan tâm khác

Biết Thêm Về Cuộc Huấn Luyện

