Chúng tôi mong chờ nhận được phản hồi
của quý vị!

Hãy tham gia với chúng tôi để thảo luận về nhu cầu nhà ở, kinh tế và dịch vụ xã hội tại cộng
đồng của quý vị. Thông tin do quý vị cung cấp sẽ hỗ trợ Hạt Portland, Gresham và Multnomah
dành ưu tiên các nguồn lực cho năm 2019−2020.
Ba cơ hội để tham gia: (Có thông dịch viên nếu quý vị yêu cầu trước*)
• Thứ Ba, Ngày 30 tháng 10 năm 2018, 5:45 CH- 7:45 CH:
Tại Thư viện Rockwood, 17917 SE Stark St., Portland, HOẶC 97233.
Cuộc họp dùng ngôn ngữ Tây Ban Nha (Spanish Language Meeting)
• Thứ Tư, Ngày 14 tháng 11 năm 2018, 5:45 CH –7:45 CH:
Tại Thư viện Gresham, 385 NW Miller Ave, Gresham, OR 97030.
• Thứ Năm, Ngày 15 tháng 11 năm 2018, 5:45 CH - 7:45 CH:
Tại Trung tâm Cộng đồng New Song, 220 NE Russell Street Portland, Oregon 97212.
Vui lòng phúc đáp tại Eventbrite Https://needhearings.eventbright.com.
Có đồ ăn nhẹ và đồ uống. Có thể tới bằng MAX và Xe buýt.
Các thành phố thuộc Hạt Portland, Gresham và Multnomah cam kết sẽ mang lại một buổi gặp
mặt có ý nghĩa. Để yêu cầu biên dịch, thông dịch, thay đổi, ăn ở, dịch vụ trông trẻ hoặc các hỗ
trợ hoặc dịch vụ phụ trợ khác, vui lòng liên hệ 503-823-5312, Số chuyển tiếp: 711.
Nếu quý vị có thêm thắc mắc hoặc nhận xét, vui lòng gọi số 503-823-5312 hoặc gửi email đến
ActionPlanInfo@portlandoregon.gov. Para español llame a: Alberto Morales a 503-618-2456.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.portlandoregon.gov/phb/Actionplan.
Translation and Interpretation I 口笔译服务| Chiaku me Awewen Kapas | अनव
ु ादन तथा व्याख्या

|Устный и письменный перевод | Turjumaad iyo Fasiraad | Traducción e Interpretación | Письмовий і
усний переклад | Biên Dịch và Thông Dịch |503-823-2375.

