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Hội Đồng Quản Trị của Air District thông qua nghị
quyết ủng hộ công lý về chủng tộc
SAN FRANCISCO – Hôm nay, Hội Đồng Quản Trị của Bay Area Air Quality Management District
(Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án chế
độ phân biệt chủng tộc và bất công, đồng thời khẳng định cam kết của cơ quan về tính đa dạng, sự
công bằng, quyền tiếp cận và hòa nhập.
Viên chức điều hành Jack Broadbent của Air District cho biết: “Nghị quyết ủng hộ công lý về chủng
tộc mà Hội Đồng Quản Trị của Air District thông qua, chính thức ghi nhận cam kết của chúng tôi đối
với việc đẩy mạnh lý tưởng đa dạng và công bằng trong các chính sách, chương trình và hoạt động
thực tiễn của chúng tôi. Trên phương diện lịch sử, tình trạng phân biệt chủng tộc đã cắm rễ sâu
trong các hệ thống chính quyền của nước Mỹ và mỗi cấp chính quyền đều có vai trò trong nhiệm vụ
phá vỡ các rào cản làm giảm các cơ hội về xã hội, kinh tế và chính trị của người da màu”.
Chương trình nghị sự của cuộc họp có tại https://bit.ly/3d63nPC. Để đọc toàn văn nghị quyết, vui
lòng truy cập https://bit.ly/2AJLHvX.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí và khí hậu toàn cầu trong khu vực Vùng Vịnh bao gồm chín quận. Kết nối với Air District
qua Facebook, Instagram, Twitter và YouTube. Để biết thêm chi tiết về Spare the Air (Bảo Toàn
Không Khí), vui lòng truy cập www.sparetheair.org.
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