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 CÔNG BỐ NGAY 

Hội Đồng Thành Phố Burien sẽ Tổ Chức Cuộc Họp Đặc Biệt về An Toàn Công Cộng  

Kính Mời Cộng Đồng Tham Gia Thảo Luận Bàn Tròn Trực Tuyến  

Burien, Washington, ngày 8 tháng 9 năm 2020—Hội Đồng Thành Phố Burien sắp tổ chức cuộc họp hội đồng 

đặc biệt vào ngày 14 tháng 9 năm 2020, từ 6:30–8:30 tối, về chủ đề an toàn công cộng. Cuộc họp sẽ được tổ 

chức trên Zoom. Kính mời người dân trong cộng đồng tới thảo luận bàn tròn theo nhóm nhỏ tại cuộc họp.  

Hội Đồng đang xin ý kiến đóng góp từ cộng đồng Burien về định nghĩa của họ đối với vấn đề an toàn công 

cộng, lỗ hổng trong an toàn công cộng, những ưu tiên của cộng đồng xét về ngân sách và xác định các 

phương thức cải thiện an toàn cộng đồng. 

Hội Đồng mong muốn lắng nghe ý kiến từ mọi người dân trong cộng đồng Burien và những người quan tâm 

tới sức khỏe thể chất, tinh thần của thành phố Burien. Các thông tin thu thập được trong quá trình này sẽ 

được sử dụng để định hướng cho các quyết định về chính sách và ngân sách. 

Cuộc họp sẽ được truyền phát trực tuyến tại burienwa.gov/tv, qua Zoom hoặc trên Kênh 21 (Comcast) hay 

Kênh 8027 (CenturyLink). Cuộc họp sẽ được ghi lại và đăng tải trên trang 

burienwa.gov/PublicSafetyConversation. Hội Đồng sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng 

Việt.  

Nếu quý vị không thể tham dự cuộc họp nhưng vẫn muốn đóng góp ý kiến, vui lòng điền ý kiến của quý vị 

dưới dạng văn bản vào mẫu này. Quý vị có thể gửi ý kiến và giấu tên.  

Nhân viên Thành Phố Burien sẽ biên soạn một báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp và trình cho Hội Đồng 

vào một ngày trong tương lai.  

Giới thiệu về Thành Phố Burien 

Thành Phố Burien là một cộng đồng sôi động và sáng tạo, nơi các cư dân có sự đa dạng, tôn vinh nghệ thuật 

và văn hóa, thúc đẩy sự sống và trân trọng môi trường. Để biết thêm thông tin, truy cập burienwa.gov.  
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