THÔNG CÁO TRUYỀN THÔNG
ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 13 tháng Hai, 2019
NGƯỜI LIÊN LẠC: Ralph Borrmann - 415.749.4900

Air District đã tổ chức một hội nghị cộng đồng để phát triển kế
hoạch giám sát không khí cho Richmond - San Pablo
SAN FRANCISCO – Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air Quality
Management District) sẽ tổ chức một hội nghị cộng đồng vào thứ Bảy, Ngày 16 tháng Hai, từ 10:00
sa - 1:30 ch, tại Khu phức hợ City of Richmond Recreation Complex ở địa chỉ 3230, Đại lộ
MacDonald, Richmond, để phát triển kế hoạch giám sát không khí cho cộng đồng xung quanh.

Hội nghị cộng đồng sẽ là cơ hội để cư dân tìm hiểu, đặt câu hỏi và chia sẻ thông tin về các ảnh
hưởng lâu dài, không tương xứng của ô nhiễm không khí. Bữa trưa và đồ ăn nhẹ, cùng với dịch vụ
trông trẻ đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên, sẽ được cung cấp tại buổi hợp.

Theo Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Air District, khu vực Richmond-San Pablo
đã được lựa chọn làm cộng đồng ưu tiên do đây là khu vực chịu ảnh hưởng rất lớn do ô nhiễm
không khí. Theo Dự Luật Hạ Viện California 617, tiểu bang chỉ đạo cho các địa hạt không khí địa
phương làm việc với những cộng đồng chịu tác động nặng nề trong các chương trình giảm phát thải
và/hoặc chiến dịch giám sát phẩm chất không khí.

Dự luật Hạ viện (Assembly Bill, AB) 617 thiết lập một quy trình hoạch định tập trung vào cộng đồng,
triển khai giám sát thêm về không khí cộng đồng và tài trợ ưu đãi tập trung để lắp đặt những công
nghệ sạch hơn. AB 617 cũng bao gồm những quy định mới nhằm tăng cường trang bị các biện
pháp kiểm soát tình trạng ô nhiễm đối với thiết bị công nghiệp cũ hơn, tăng các mức phí phạt cho
khu công nghiệp và mang đến tính minh bạch cao hơn và cung cấp dữ liệu về khí thải.
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Ngày & Giờ:
Thứ Bảy, Ngày 16 tháng Hai, 2019
10:00 sa - 1:30 ch

Địa Điểm:
City of Richmond Recreation Complex
3230 Macdonald Ave. Richmond, CA 94804

Xin vui lòng phúc đáp:
Vui lòng truy cập trang web sự kiện hoặc https://www.eventbrite.com/e/richmond-san-pablocommunity-summit-tickets-54619447237 đến RSVP và tìm hiểu thêm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc Kristen Law, Văn Phòng Gắn Kết Cộng Đồng qua email
klaw@baaqmd.gov hoặc số điện thoại 415.749.4653.

Hội nghị cộng đồng đã được thiết kế dưới sự cố vấn của một nhóm người có quyền lợi liên đới trong
cộng đồng, bao gồm Community Housing Development Corporation, Groundwork Richmond,
Healthy Richmond, Hilltop District Neighborhood Council/Sierra Club, No Coal in Richmond, NAACP
Richmond, RYSE, Santa Fe Neighborhood Council, Sunflower Alliance, West County First 5 và West
County Toxics Coalition.

Bay Area Air Quality Management District 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.

###

Văn Phòng Thông Tin của Air District
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
Trang Chủ của Air District | Phát Hành Tin Tức
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