Cộng Đồng Của Quý Vị. Tiếng Nói Của Quý Vị.

Chúng Tôi Muốn Lắng Nghe Ý Kiến Từ Quý Vị!

Hãy Tham Gia cùng Cộng Đồng của Quý Vị và Bay Area Air Quality
Management District (Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh)
trong Hội Nghị Thượng Đỉnh Cộng Đồng! Cải Thiện Phẩm Chất Không Khí
trong Khu Vực Richmond - San Pablo!

Quý vị có bất kỳ mối lo ngại nào về sức
khỏe khi sống trong khu vực Richmond San Pablo không?
•
•

Đưa ra một sáng kiến mới cho cộng đồng để giúp cải

thiện sức khỏe và phẩm chất không khí tại các khu
vực lân cận của chúng ta
Tham gia cùng các thành viên cộng đồng và đóng góp
trong công tác xây dựng kế hoạch giám sát không khí
cộng đồng

*Vui Lòng Phản Hồi
Ngay Hôm Nay!
Vui lòng phản hồi bằng
cách nhấn vào đây:
bit.ly/2RdP70U

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CỘNG ĐỒNG RICHMOND - SAN PABLO
Thứ Bảy
Ngày 16 tháng Hai năm 2019
**10:00 sáng - 1:30 chiều

Richmond City Recreation Complex
3230 Macdonald Ave
Richmond, CA 94804

Quý vị sẽ được phục vụ bữa trưa và các bữa ăn nhẹ.
Dịch vụ chăm sóc trẻ em dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên cũng sẽ được cung cấp!
*Quý vị không bắt buộc phải phản hồi nhưng việc đó sẽ giúp chúng tôi lên kế hoạch cho bữa trưa, các bữa ăn nhẹ
và dịch vụ chăm sóc trẻ em.
**Hoạt động đăng ký, bữa ăn nhẹ và trao đổi sẽ diễn ra từ 10:00 sáng đến 10:30 sáng. Phát biểu khai mạc sẽ bắt
đầu vào lúc 10:30 sáng.
***Dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp. Đối với dịch vụ thông dịch bằng các ngôn ngữ khác,
vui lòng liên hệ với Kristen Law trước ngày 13 tháng Hai.
Truy cập trang web của chúng tôi tại bit.ly/2ABBLkU để tìm hiểu thêm hoặc liên hệ với
Kristen Law theo số (415) 749-4653 hoặc klaw@baaqmd.gov

