Quý vị có muốn xây dựng phương thức Thành Phố Portland tạo điều kiện
cho cộng đồng tham gia vào quá trình ra quyết định của chính phủ không?

Nộp đơn xin phục vụ trong Hội Đồng Tư Vấn về Sự Tham Gia của
Công Chúng (PIAC)
Thành phố Portland




Làm việc với một ủy ban gồm những thành viên trong cộng đồng đa văn hóa và nhân viên
Thành phố để thực hiện thay đổi
Khích lệ những nỗ lực của Thành Phố trong việc tăng cường ảnh hưởng của cộng đồng đối
với những quyết định của chính phủ
Trong vai trò lãnh đạo hoạt động tham gia của công chúng, góp phần củng cố uy tín ngày
càng cao của Portland

PIAC là gì?
PIAC được Hội Đồng Thành Phố Portland thành lập vào năm 2008 để tăng cường tính nhất
quán và hiệu quả của công chúng khi tham gia vào quá trình ra quyết định của chính phủ. Tổ
chức này bao gồm 24-34 thành viên và có tỷ lệ tham gia cân bằng giữa thành viên cộng đồng
và nhân viên phòng ban của Thành Phố. PIAC tái xét những phương thức thực hành hiện tại
của Thành Phố, đề xuất những chính sách và hướng dẫn mới đồng thời tạo ra những công cụ
và tài nguyên để giúp nhân viên Thành Phố tạo điều kiện cho những cộng đồng đa dạng của
Portland tham gia dưới nhiều hình thức ý nghĩa khác nhau.
Yêu cầu đối với thành viên PIAC
Thành viên PIAC cần tham dự các cuộc họp hàng tháng vào ngày Thứ Ba của tuần đầu tiên
trong tháng, từ 5g30 chiều tới 8g tối tại Tòa Thị Chính. Đôi khi thành viên cũng cần tham gia
vào các cuộc họp nhóm và hoạt động dự án ngoài các cuộc họp định kỳ hàng tháng. Thành
viên có thể phải dành thêm thời gian gặp Hội Đồng Thành Phố hoặc trả lời những yêu cầu khi
cần thiết.
Những thành tựu chọn lọc
 Hội Đồng Thành Phố đã áp dụng Nguyên Tắc Tham Gia của Công Chúng do PIAC xây
dựng.
 PIAC đã xây dựng những câu hỏi mà các phòng ban của Thành Phố phải trả lời liên quan
tới phương thức cân nhắc ý kiến đóng góp của công chúng khi xây dựng tất cả những quy
định, nghị quyết và báo cáo được giải trình trước Hội Đồng Thành Phố.
 PIAC giúp soạn thảo những mục tiêu và chính sách mới về sự tham gia của cộng đồng
cho Kế Hoạch Tổng Thể của Portland - một tài liệu lập kế hoạch và chính sách then chốt
của thành phố cho 20 năm tới.
 Hội Đồng Thành Phố áp dụng những hướng dẫn của PIAC về sự tham gia của cộng đồng
trong quá trình xây dựng ngân sách của phòng ban.
Để giúp đảm bảo quyền sử dụng công bằng các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Thành Phố, Thành Phố
Portland sẽ điều chỉnh hợp lý các chính sách/quy trình và cung cấp những hình thức hỗ trợ bổ sung/dịch vụ cho
những người khuyết tật. Gọi số 503-823-5202, TTY 503-823-6868, hoặc Dịch vụ Tiếp âm Oregon theo số (800)
735-2900 cho những yêu cầu như thế này hoặc ghé thăm http://www.portlandoregon.gov/bibs/48889



PIAC hiện đang giúp hình thành và phát triển một công cụ để hướng dẫn thực hiện Kế
Hoạch Tổng Thể của Portland.

Đơn xin
Đơn xin sẽ được tiếp nhận cho tới ngày 22 tháng 10 năm 2014. Bất cứ ai sinh sống, phục
vụ, làm việc, thờ phụng hoặc ghi danh vào một trường học tại Portland đều có thể nộp đơn xin
để phục vụ trong PIAC. PIAC cam kết tạo ra một đội ngũ đa dạng đại diện cho nhiều cộng
đồng khác nhau tại Portland. Những cá nhân từ các cộng đồng đồng chưa được phục vụ đúng
mức hoặc chưa có nhiều đại diện trong những quy trình của chính phủ được đặc biệt khuyến
khích nộp đơn. Liên hệ Ashley Horne theo số 503-823-5202 hoặc
ashley.horne@portlandoregon.gov hoặc tải xuống đơn xin tại
http://www.portlandoregon.gov/oni/61548.
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