Mẫu Đề Cử Nhận Giải Thưởng Tinh Thần Portland
Mỗi năm Hội Đồng Thành Phố trao Giải Thưởng Tinh Thần
Portland cho những cá nhân và tổ chức nào có đóng góp xuất
sắc cho các cộng đồng chúng ta. Vui lòng đề cửa một cá nhân,
doanh nghiệp, tổ chức, khu phố hoặc hiệp hội kinh doanh đã
lập ra một dự án, dịch vụ hoặc sự kiện giúp Portland tỏa sáng!
Hồ sơ
đề cử sẽ được chấp nhận bằng ngôn ngữ bản xứ của một người.
Tôi có thể đề cử ai đó bằng cách nào?
Bước 1:
Điền vào thông tin bên dưới đối với tổ chức hoặc cá nhân quý vị muốn đề cử. Tổ chức hoặc cá
nhân đã không được nhận Giải Thưởng Tinh Thần Portland trong 10 năm vừa qua.
Bước 2:
Nộp một bản tường thuật gồm một đến hai trang mô tả người được đề cử gương mẫu như thế nào ở
bất kỳ thể loại nào và đính kèm bản tường thuật với mẫu đề cử. Sử dụng phông chữ 12 point trở
lên. Ủy Ban Tuyển Chọn sẽ không xem xét các trang bổ sung.
Bước Ba:
Nộp mẫu đơn này cùng với bản tường thuật của quý vị cho Office of Neighborhood Involvement,
vui lòng xem thông tin liên hệ ở bên dưới.
Người nhận giải sẽ được chọn dựa trên các thể loại có trong trang đính kèm.
Thông tin của quý vị:
Tên:
_____________________________________________________________________
Email:

______________________________________________________________________

Điện thoại:

______________________________________________________________________

Địa Chỉ, Mã Zip:

______________________________________________________________________

Thông tin về cá nhân hoặc nhóm quý vị đề cử:
Người được đề cử: ______________________________________________________________________
Thể loại:
Email:
Điện thoại:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Địa Chỉ, Mã Zip:

______________________________________________________________________

Hãy nhớ:
 Nộp mẫu đơn này cùng với bài tường thuật của quý vị.
 Người thắng giải trong vòng 10 năm qua không được đề cử.
Thời hạn cuối nộp đơn đề cử là Thứ Hai ngày 28 Tháng Tám năm 201
Gửi mẫu đơn đề cử đã điền đến:

Office of Neighborhood Involvement, Attn: SOP
4747 E Burnside Street, Portland, Oregon 97215
Email: spiritofportland@portlandoregon.gov
Fax: 503-823-2909

Thắc mắc: Marco Mejia theo số 503-823-3093 hoặc spiritofportland@portlandoregon.gov

Giải Thưởng Tinh Thần Portland 2017
Mô Tả Thể Loại
Hàng năm các Ủy Viên Thành Phố trao Giải Thưởng Tinh Thần Portland cho những cá nhân và tổ chức có đóng
góp xuất sắc cho các cộng đồng tại Portland. Xin hãy đề cử những ai đã giúp cho Portland tỏa sáng! Có mười giải
bổ sung (mỗi giải cho một cá nhân và một tổ chức) được Thị Trưởng và bốn Ủy Viên Thành Phố lựa chọn.
Giải Thưởng Lãnh Đạo Xuất Sắc
Lãnh Đạo Cộng Đồng của Năm (2 giải)
Ghi nhận những cá nhân đã có đóng góp đặc biệt cho cộng đồng của chúng ta, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sức
sáng tạo và các giá trị công dân đồng thời giúp nâng cao sự nhận thức về sự đa dạng văn hóa và khích lệ các cộng
đồng chưa có đại diện đầy đủ về mặt lịch sử.
Lãnh Đạo Trẻ của Năm (1 giải)
Ghi nhận một cá nhân từ 24 tuổi trở xuống đã có đóng góp đặc biệt cho cộng đồng của chúng ta, thể hiện tinh thần
trách nhiệm, sức sáng tạo và các giá trị công dân đồng thời khích lệ thanh niên và các cộng đồng chưa có đại diện
đầy đủ về mặt lịch sử.

Lãnh Đạo Cao niên của Năm (1 giải): Ghi nhận một cá nhân từ 65 tuổi trở lên, một cá nhân đã thể hiện
sự đáp ứng nhiệt tình, sáng tạo và các giá trị của một công dân trong khi tham gia vào sự cộng tác
giữa các nền văn hoá và thu hút các sự kiện quan trọng uy tín trong cộng đồng.
Nhân Viên Thành Phố của Năm (1 giải)
Ghi nhận một nhân viên Thành Phố, thông qua công tác của mình, đã giúp nâng cao khả năng tiếp cận chính quyền
Thành Phố đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và các giá trị công dân hướng tới sự hợp tác
trong sự đa dạng văn hóa và khích lệ các cộng đồng chưa có đại biểu đầy đủ về mặt lịch sử.

Giải Thưởng Tổ Chức Xuất Sắc
Nhóm/Tổ Chức Cộng Đồng của Năm (1 giải)
Ghi nhận một nhóm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, các giá trị công dân và ý về thức đa văn hóa
thông qua các dịch vụ của mình.
Hội Đoàn Khu Phố của Năm (1 giải)
Ghi nhận một Hội Đoàn Khu Phố thể hiện tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, các giá trị công dân và ý thức đa
văn hóa thông qua các dịch vụ của mình.
Doanh Nghiệp của Năm (1 giải)
Ghi nhận một doanh nghiệp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, các giá trị công dân và ý thức đa văn hóa
thông qua các dịch vụ của mình.
Hội Đoàn Khu Kinh Doanh của Năm (1 giải)
Ghi nhận một Hội Đoàn Khu Kinh Doanh thể hiện tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, các giá trị công dân và ý
thức đa văn hóa thông qua các dịch vụ của mình.

Giải Thưởng Cá Nhân hoặc Lãnh Đạo Tổ Chức Xuất Sắc
Bình Đẳng, Đa Dạng and Toàn Diện (1 giải): Ghi nhận biết một cá nhân và / hoặc các tổ chức thúc đẩy
sự bình bằng, đa dạng và bao gồm và thể hiện sự đáp ứng nhiệt tình, sáng tạo, các giá trị công dân và
nhận thức xuyên văn hoá qua các dịch vụ của mình.
Tổ Chức Tạo Nên Sự Khác Biệt (1 giải)
Ghi nhận (các) cá nhân và/hoặc (các) tổ chức đã đi đầu trong nỗ lực giúp cho Portland trở thành nơi dễ
dàng hòa nhập hơn đối với người khuyết tật.
Tiếp cận và Công Bằng dành cho Người Khuyết Tật (1 giải): Ghi nhận cá nhân hoặc tổ chức tạo ra sự
tiếp cận hoặc công bằng rộng rãi hơn cho cộng đồng người khuyết tật, tập trung vào những nỗ lực
của người khuyết tật và công việc, cộng đồng những người đồng tình luyến ái (LGBTQ), hoặc
những người có những trải nghiệm về đặt tính khác nhau.
Bảo Vệ Môi Trường Sandy Diedrich của năm (1 giải)
Ghi nhẫn (các) cá nhân và/hoặc (các) tổ chức đã có cống hiến lớn trong công tác bảo vệ môi trường.

