Cơ hội ứng tuyển: Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm thành viên mới cho Ban Tư vấn Xe đạp Seattle! Vui
lòng đọc tiếp để biết thông tin chi tiết và cách đăng ký.
Bạn có đam mê giúp mọi người ở mọi lứa tuổi với mọi khả năng thể chất đi lại quanh Seattle một cách an
toàn và dễ dàng? Ban Tư vấn Xe đạp Seattle đang tìm kiếm hai thành viên mới để làm việc trong nhiệm
kỳ hai năm, bắt đầu từ mùa thu này đến tháng 8 năm 2022. Các thành viên sẽ hoạt động tình nguyện
khoảng 8-10 giờ mỗi tháng. Vui lòng cân nhắc đăng ký (hoặc khuyến khích người quen của bạn đăng ký)
trước ngày 30 tháng 10 năm 2020!
Được thành lập bởi Hội đồng Thành phố Seattle, Ban Tư vấn Xe đạp Seattle là một ban tình nguyện thân
thiện, có vai trò mang tầm ảnh hưởng để đạt được tầm nhìn của Kế hoạch Tổng thể về Xe đạp (BMP) của
Seattle.
Ban Tư vấn Xe đạp cố vấn cho Thị trưởng, Hội đồng Thành phố cũng như các Sở và Phòng ban Thành
phố về các dự án, chính sách và chương trình cải thiện và/hoặc ảnh hưởng đến điều kiện đi xe đạp ở
Seattle.
Ngoài công việc có ý nghĩa khác, các thành viên sẽ hoạt động tình nguyện khoảng 8-10 giờ mỗi tháng
trong các công việc sau:






Họp mặt vào Thứ tư đầu tiên của mỗi tháng từ 6 giờ đến 8 giờ tối (hiện tại tất cả các cuộc họp
đều là các cuộc họp ảo dưới hình thức trực tuyến hoặc qua điện thoại)
Làm việc với các cộng đồng để tìm hiểu các ưu tiên về xe đạp và giao thông
Tư vấn cho Thị trưởng và Hội đồng Thành phố về các chính sách giao thông
Cung cấp thông tin cho Sở Giao thông Vận tải Seattle và các sở khác về các dự án xe đạp
Ngoài các cuộc họp định kỳ, thi thoảng cùng nhau làm việc về các chủ đề đặc biệt

Yêu cầu duy nhất để đăng ký là bạn phải là cư dân Seattle, sau đó, bạn có thể đăng ký rất đơn giản.
Những ai có thể đăng ký?




Yêu cầu duy nhất để đăng ký là bạn phải là cư dân Seattle.
Thành phố Seattle cam kết thúc đẩy sự đa dạng trong các ban và hội đồng của chúng tôi.
Ưu tiên hàng đầu của Thành phố cho giai đoạn đăng ký sắp tới này - và các giai đoạn tiếp theo là đảm bảo các thành viên của ban đóng góp các kinh nghiệm và quan điểm từ các cộng đồng da
màu, đặc biệt là cộng đồng Da đen và/hoặc cộng đồng Bản địa.

Hình thức đăng ký:



Để đăng ký tham gia, hãy hoàn tất đơn đăng ký và gửi đến email bikeboard@seattle.gov trước
ngày 30 tháng 10 năm 2020.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hoặc muốn yêu cầu bản dịch hoặc các điều chỉnh hợp lý khác,
vui lòng liên hệ với Simon Blenski qua email: bikeboard@seattle.gov hoặc qua số điện thoại:
206-615-1207.

Nếu không thể gửi đơn qua email, vui lòng in và gửi đơn qua đường bưu điện Hoa Kỳ đến:

Sở Giao thông Vận tải Seattle
Người nhận: Simon Blenski, 3784H
Hộp thư bưu điện: 34996
Seattle, WA 98124-4996
Nếu bạn theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội, có thể bạn đang có những ý tưởng về hoạt động đạp
xe và cơ sở hạ tầng cho xe đạp.
Nếu bạn muốn đưa những ý tưởng đó vào chính sách, bạn nên đăng ký tham gia Ban Cố vấn Xe
đạp của chúng tôi. Hạn chót đăng ký là ngày 30/10!

