Các Hội Thảo Công Cộng Chương Trình
Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng về AB 617
Khái Quát về Dự Luật Hạ Viện
(Assembly Bill, AB) 617
Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Air District
(Địa Hạt Không Khí) đang làm việc với các cộng đồng Vùng
Vịnh để thi hành Dự Luật Hạ Viện 617. Sáng kiến hợp tác
này giữa Air District, Hội Đồng Nguồn Tài Nguyên Không Khí
và các cộng đồng sẽ sử dụng những chiến lược đã được
chứng minh và cải tiến để giảm bớt sự tiếp xúc với tình trạng
ô nhiễm không khí ở những địa phương bị ảnh hưởng nhiều
nhất trong khu vực.

Mục Đích của Hội Thảo
Tìm hiểu về những ngân quỹ trợ cấp mới để giảm bớt khí thải
từ những nguồn ô nhiễm di động tại các cộng đồng bị ảnh
hưởng nhiều nhất.
Nghe những thông tin mới nhất về AB 617 và giúp chúng tôi
xác định những cộng đồng ưu tiên.
Đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến và tham gia vào quy trình. Sự tinh
thông và hiểu thấu về cộng đồng của quý vị là điều quan trọng.
Thông tin bổ sung: truy cập http://www.baaqmd.gov/ab617 hoặc liên lạc
Kristina Chu, 415-749-4755, kchu@baaqmd.gov.
Air District là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. BAAQMD.gov
Kết nối với chúng tôi:

BAAQMD.gov

BUỔI HỘI THẢO
THÁNG SÁU
Oakland

Thứ Hai, ngày 4 tháng Sáu
Cal State East Bay Oakland
Center,1000 Broadway

San Francisco

Thứ Tư, ngày 20 tháng Sáu
Air District Offices (Văn phòng
Air District), Phòng Yerba Buena,
Tầng 1, 375 Beale Street
Lưu ý: Tất cả sự kiện sẽ bắt đầu
với buổi thuyết trình lúc 6 giờ tối,
tiếp theo là buổi nhà mở lúc 7 giờ
tối.

