BUỔI HỌP MẶT ĐỂ LẮNG NGHE NHU CẦU TỪ
CỘNG ĐỒNG
Chúng Tôi Muốn Nhận Được Ý Kiến Đóng Góp Từ Quý Vị!
Hãy đến thảo luận về sự phát triển kinh tế và các nhu cầu về nhà ở tại khu vực
phía Đông Quận hạt Multnomah và Thành phố Gresham. Ý kiến đóng góp của
quý vị sẽ giúp thiết lập sự ưu tiên trong việc sử dụng những nguồn lực tài chính
cho kế hoạch chi tiêu giai đoạn năm 2017-2018 nhằm giải quyết các nhu cầu này
của cộng đồng.
Thứ năm, ngày 10 tháng 11, năm 2016
Từ 5:45 – 8:00 giờ tối (bữa ăn tối được phục vụ từ 5:45 giờ)
Tòa Thị chính trong Thành phố Gresham (City Hall)
Trung tâm Hội nghị (Conference Center)
1333 NW Eastman Parkway
Gresham, OR 97030

Ghi chú: Ngôn ngữ được sử dụng trong buổi hội thảo này là tiếng Anh, nhưng vẫn có
sẵn dịch vụ biên phiên dịch cho các ngôn ngữ khác. Xem thông tin bên dưới.
Đặt chỗ/Bữa ăn tối: Vui lòng gửi thông tin đặt chỗ (RSVP) của quý vị trước ngày 03
tháng 11, 2016 để chúng tôi có thể lên kế hoạch phục vụ bữa tối phù hợp.
Trực tuyến: https://www.eventbrite.com/e/community-need-meeting-tickets28291859714
Địa chỉ email: Ashley.miller@greshamoregon.gov
Điện thoại: 503-618-2814
Để đặt chỗ bằng tiếng Tây Ban Nha Vui lòng liên hệ: Jessie Osuna-Mondragon tại số điện
thoại 503-320-6880.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước 3 ngày làm việc để yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào dưới
đây nhằm phục vụ cho sự tham gia của quý vị tại buổi hội thảo này: 503-988-3707 (thông
qua Dịch vụ Tiếp âm Viễn thông (Telecommunications Relay Service - dịch vụ viễn thông
hỗ trợ người bị khiếm thính hoặc bị khuyết tật về phát âm) hoặc gửi e-mail:
janet.c.hawkins@multco.us
-Khả năng truy cập

-Các Dịch vụ Ngôn ngữ

-Dịch vụ Giữ trẻ

Nhấp vào đây để tải về một Thẻ Bình Luận (Comment Card).

