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Air District (Địa Hạt Không Khí) tổ chức các buổi hội thảo Giám Sát
Không Khí của Cộng Đồng Nhà Máy Lọc
Air District tìm kiếm những ý kiến đóng góp về việc mở rộng các nỗ lực giám sát không khí tại
những cộng đồng nhà máy lọc của Vùng Vịnh.
SAN FRANCISCO – Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh sẽ tổ chức một loạt buổi
hội thảo để thực hiện thêm việc giám sát không khí tại những cộng đồng gần các nhà máy lọc.
Tại các buổi hội thảo, công chúng sẽ có cơ hội tìm hiểu về việc giám sát hiện nay và sắp tới tại
hoặc gần các nhà máy lọc, đặt câu hỏi với nhân viên Air District, chia sẻ thông tin về các cộng
đồng của mình và ý tưởng của mình về các nỗ lực giám sát trong tương lai.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Air District nói, "Air District đã thông qua Quy Chế 12, Quy
Định 15 vào năm 2016 để giúp Air District và các thành phố tại các cộng đồng nhà máy lọc thu thập
dữ liệu chính xác hơn về khí thải từ các nhà máy lọc." "Chúng tôi khuyến khích công chúng, chính
quyền địa phương và nhân viên tại các nhà máy lọc tham gia cùng chúng tôi tại các buổi hội thảo này
để đặt câu hỏi, đưa ra nhận xét hay chỉ đến nghe phần thảo luận về sáng kiến mới này."
Air District đã và đang đo lường chất lượng không khí kể từ năm 1962 khi nó thiết lập hệ thống
đầu tiên khắp cả nước về giám sát môi trường không khí trong khu vực. Hệ thống đó, gồm hơn 30
trạm giám sát chất lượng không khí, đã phát triển thành một trong những mạng lưới giám sát
không khí toàn diện nhất khắp cả nước.
Nỗ lực hiện nay trong việc mở rộng giám sát gần các cộng đồng nhà máy lọc của Vùng Vịnh sẽ bổ
sung vào mạng lưới đã mở rộng của Air District.
Lịch Hội Thảo
Richmond
Thứ Tư, ngày 21 tháng Hai, 6 giờ chiều-8 giờ tối
Richmond Convention Center Complex,
Phòng Bermuda
403 Civic Center Plaza
Martinez
Thứ Năm, ngày 22 tháng Hai, 6 giờ chiều-8 giờ tối
City of Martinez Council Chambers
525 Henrietta Street

Rodeo
Thứ Năm, ngày 1 tháng Ba, 6 giờ chiều-8 giờ tối
Lefty Gomez Recreation Center
470 Parker Avenue
Benicia
Thứ Hai, ngày 5 tháng Ba, 6 giờ chiều-8 giờ tối
Veterans Memorial Building
1150 First Street

Để biết thêm thông tin, xin xem tờ rơi Hội Thảo về Việc Giám Sát Cộng Đồng Nhà Máy Lọc tại
http://www.baaqmd.gov/~/media/files/technical-services/12_15-open-house-flyerv2-pdf.pdf?la=en
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Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Katherine Hoag tại khoag@baaqmd.gov hoặc 415 749-4619.
Spanish interpretation will be available. Interpretation for other languages can be provided upon
request at least 72 hours before the event. Contact Azibuike Akaba at aakaba@baaqmd.gov or
415.749.8603 to request interpretation.
Habrá interpretación al español disponible. El servicio de interpretación para otros idiomas estará
disponible si se solicita al menos 72 horas antes del evento. Comuníquese con Azibuike Akaba en
aakaba@baaqmd.gov o al 415-749-8603 para solicitar servicios de interpretación.
可提供西班牙語口譯服務。其他語言的口譯服務需要提前至少72小時申請。透過電郵
aakaba@baaqmd.gov 或撥打 415-749-8603 聯絡Azibuike Akaba申請口譯服務。
Magkakaroon ng interpretasyon sa Espanyol. Ibibigay ang interpretasyon para sa ibang mga wika
kapag hiniling nang 72 oras bago ang event. Kontakin si Azibuike Akaba sa aakaba@baaqmd.gov
o 415.749.8603 para humiling ng interpretasyon.
Sẽ có dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha. Dịch vụ thông dịch cho các ngôn ngữ khác có thể
được cung cấp theo yêu cầu ít nhất 72 giờ trước sự kiện. Xin liên hệ Azibuike Akaba tại
aakaba@baaqmd.gov hay 415.749.8603 để yêu cầu dịch vụ thông dịch.
Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ
chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter,
Facebook và YouTube.
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