
 

   

Cách Góp Ý về Vấn Đề Đi Bộ, Đi Xe Đạp và 
Sử Dụng Phương Tiện Công Cộng 

Tờ Thông Tin Hữu Ích về Nơi Hỗ Trợ Quý Vị tại Tacoma – Quận Pierce 

Tôi muốn nêu ý kiến về vấn đề.... 

Quý vị có ý kiến về vấn đề đi xe đạp, đi bộ hay sử dụng phương tiện công cộng ở Tacoma? Biểu đồ này 
sẽ giúp quý vị tìm hiểu về các hệ thống cũng như các cơ quan ra quyết định để tiến hành mọi công việc 
ở Tacoma và Quận Pierce. Có rất nhiều cách để thực hiện thay đổi, từ Hội Đồng Khu Dân Cư đến Hội 

Đồng Nhà Trường, hãy tham khảo mặt sau để biết thêm thông tin! 
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Tacoma 

Hội Đồng 
Ủy Viên 
Metro 
Parks  

Hội Đồng 
Quận 
Pierce 

Hội Đồng 
Ủy Viên 
Pierce 
Transit 

Ban Giám 
Đốc 

Sound 
Transit 

Địa Điểm: 747 
Market St. 
Tacoma, WA 
98402 (City 
Council Chambers, 
Tầng 1) 
 
Thời Gian: các 
ngày Thứ Ba, lúc 
17:00 

Diễn Đàn Cộng Đồng 
diễn ra vào ngày Thứ 
Ba thứ hai của mỗi 
tháng 

Địa Điểm: 4702 S. 
19th St. Tacoma, 
WA 98405 (MPT 
Headquarters 
Boardroom) 

Thời Gian: Ngày 
Thứ Hai thứ hai và 
thứ tư trong tháng, 
lúc 18:00 

Có thể đến theo 
Tuyến số 2 từ khu 
trung tâm thành phố 

Địa Điểm: County-
City Building; 930 
Tacoma Ave S. 
Tacoma, WA 
98402 Pierce Co 
Council Chambers 
(Phòng 1045) 

Thời Gian: các 
ngày Thứ Ba, lúc 
15:00 

Địa Điểm: 3720 
96th St. SW, 
Lakewood, WA 
98499 (Bldg 5, 
Rainier Conf Room) 

Thời Gian: các ngày 
Thứ Hai thứ hai 
trong tháng, lúc 
16:00

Có thể đến theo Tuyến 
số 3, 16 hoặc 48 từ khu 
trung tâm thành phố 

Địa Điểm: Union 
Station 401 S. 
Jackson St. Seattle, 
WA 98104 Ruth 
Fisher Board Room 

Thời Gian: các ngày 
Thứ Năm thứ tư 
trong tháng, từ 
13:30 – 16:00

Có thể đến theo 
Tuyến số 590 và 594 
từ khu trung tâm 
thành phố



 

Quý vị có gặp phải vấn đề cụ thể nào về an 
toàn trên đường/phố như ổ gà hay đèn 
đường không? Hãy sử dụng trang web 
hoặc ứng dụng 311 của Thành Phố Tacoma 

Tìm hiểu xem bên nào đại diện cho quý vị 
cũng như thông tin liên hệ của họ thông 
qua Trang Web hoặc Ứng Dụng Civic 
Pierce County 

Quý vị có thể sử dụng các phương thức này 
cho mọi vấn đề! Từ vấn đề nhà ở cho đến 
trượt ván hay công viên, quý vị có quyền 
định hình nên thành phố của chúng ta! 

 

Trật Tự Giao Thông Xanh 

Người đi bộ 

Người sử dụng phương tiện công cộng 

Người đi xe đạp 

Người lái xe thương mại 

Người lái/đi chung xe 

Người đi chung  
xe luân phiên lái 

Người lái 
xe một 
 mình 

Tham gia Hội Đồng Khu Dân Cư Tacoma: 
Mỗi Hội Đồng Khu Dân Cư đều đóng vai trò như một tổ chức 
phi lợi nhuận, độc lập nhằm đẩy mạnh những nỗ lực từ cộng 
đồng vì sự phát triển của khu dân cư. 
 
Bất kỳ cư dân, chủ cơ sở kinh doanh, người lao động, chủ sở 
hữu bất động sản hay thành viên của một nhóm đang hoạt 
động nào trong khu dân cư thuộc một khu vực Hội Đồng Khu 
Dân Cư đều có thể tham gia Hội Đồng Khu Dân Cư. 
 

Cách Khác để Góp Ý: 
Trong hầu hết các cuộc họp của Hội Đồng, Ban và Ủy Ban, 
bao gồm cả các Ủy Ban của Hội Đồng, đều có phần Ý Kiến 

Cộng Đồng trong chương trình nghị sự. 
 

Truy cập trang web của Thành Phố Tacoma để biết thời gian 
và địa điểm họp. 

 

Khi Gửi Thư HOẶC Góp Ý trước Hội Đồng/Ủy 
Viên: 

1.  Thiết lập độ tin cậy:  Tôi sinh sống/làm việc ở 
đây và sử dụng xe buýt/đi xe đạp/đi bộ 

2.  Thể hiện lòng biết ơn:  Cảm ơn các ngài đã 
dành thời gian/thực hiện/thông qua các biện 
pháp/hỗ trợ ____ 

3.  Chia sẻ (các) mối quan ngại của quý vị:  Tôi 
mong muốn các ngài tiếp tục hỗ trợ____/cộng tác 
với ____/cân nhắc ____ 

Quan Điểm và Ưu Tiên về Sự Hỗ Trợ của Downtown on 
the Go (DOTG): Thúc đẩy quyền bình đẳng giữa tất cả 
những người sử dụng hệ thống giao thông trong khu vực 
và địa phương của chúng tôi, đặc biệt là người lao động, 
học sinh sinh viên và cư dân ở khu trung tâm thành phố 
Tacoma. Theo sứ mệnh và tầm nhìn của mình, chúng tôi 
hướng đến hỗ trợ các biện pháp: 

 Tăng mức độ dễ dàng, hiệu suất và khả năng tiếp 
cận 

 Tăng độ an toàn 
 Tăng khả năng kết nối 
 Phản ánh "trật tự giao thông xanh" 
 Làm vững chắc thêm cho vùng đô thị lõi nhỏ gọn 

Cách Góp Ý về Vấn Đề Đi Bộ, Đi Xe Đạp và Sử Dụng Phương 
Tiện Công Cộng 

Tờ Thông Tin Hữu Ích về Nơi Hỗ Trợ Quý Vị tại Tacoma – Quận Pierce 


