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   THÀNH PHỐ MỜI CỘNG ĐỒNG THAM GIA GÓP Ý KIẾN (SURVEY)   
     HỖ TRỢ ĐI LẠI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 
  Thành phố mời cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến (survey) để tiến hành Đạo Luật 

 Bảo Vệ Những Người Bị Khuyết Tật (25-year Americans with Disabilities Act, ADA.)  Bản 

 đóng góp ý kiến với nhiều ngôn ngữ có thể được truy cập đến Thứ Sáu, ngày 31 tháng 

 Giêng, 2020 trên trang nhà ggcity.org/pw/accessibility-survey. 

  Thành phố cần tham khảo ý kiến cư dân địa phương và du khách, những người tiếp   

 cận các cơ sở, chương trình và dịch vụ do Thành phố sở hữu và điều hành để giúp Thành 

 phố phục vụ được hiệu quả hơn.  Thông tin được cung cấp sẽ giúp Thành phố trong việc 

 phát triển một kế hoạch khắc phục các phục vụ chưa hoàn hảo, cung cấp phân tích chi 

 phí, và tạo lịch trình dự án.   

  Được ban hành vào năm 1990, ADA bảo vệ người khuyết tật khỏi sự phân biệt 

 đối xử, đảm bảo chất lượng cuộc sống cao hơn cho người khuyết tật.  Chính quyền tiểu 

 bang và địa phương phải cung cấp cơ hội bình đẳng cho các dịch vụ, bao gồm quyền truy 

 cập vào các tòa nhà công cộng và tham gia vào các chương trình và hoạt động.   

  Các thông tin về buổi họp cộng đồng sắp tới sẽ được thông báo sau, và sẽ được 

 đăng tải tại trang nhà ggcity.org/pw/accessibility-survey. 

  Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Phil Carter, Ban Public Works tại (714)741-5380. 
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