
•  Thứ Năm, ngày 22 tháng 9 lúc 6:00 CH. Phòng cộng đồng của  
   Thư viện Central & Unser, 8081 Central Ave NW 87121. 

VUI LÒNG PHẢN HỒI TẠI ĐÂY: bit.ly/3wBZEpn. Chúng tôi sẽ 
cung cấp dịch vụ phiên dịch hơn 100 ngôn ngữ qua điện thoại.

•  Thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 lúc 10:30 SA. Phòng cộng đồng của  
   Thư viện Cộng đồng Quốc tế, 7601 Central Ave NE 87108. 

VUI LÒNG PHẢN HỒI TẠI ĐÂY:  bit.ly/3wzCKPI. Chúng tôi sẽ 
cung cấp dịch vụ phiên dịch hơn 100 ngôn ngữ qua điện thoại.

•  Thứ Ba, ngày 4 tháng 10 trên Zoom tại bit.ly/3TfwO89. Chúng 
tôi sẽ cung cấp dịch vụ phiên dịch tiếng Tây Ban Nha.

Ngoài ra, xin mời quý vị tự do đóng góp ý kiến trực tuyến mọi lúc 
bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 – Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 tại 
abqgoals.com. Có sẵn bản dịch trên biểu mẫu trực tuyến này.

Diễn đàn bàn về mục tiêu do Ủy ban Tiến bộ 
Chỉ số (IPC), 12 cư dân tình nguyện được Thị 
trưởng chỉ định chủ trì, cùng sự góp ý và ưng 
thuận của Hội đồng Thành phố. IPC có trách 
nhiệm đề xuất các sửa đổi đối với tầm nhìn, 
mục tiêu và điều kiện cộng đồng mong muốn 
của Thành phố. Những người tham gia Diễn 
đàn bàn về mục tiêu đóng một vai trò vô cùng 
thiết yếu khi góp phần mô tả tương lai của 
Albuquerque mà họ muốn hướng đến. Cách 
tiếp cận suy nghĩ tích cực này sẽ cung cấp 
cho các quan chức đắc cử và các nhà lãnh 
đạo cộng đồng một đường lối đáng giá để đi 
theo trong quá trình công tác nhằm kiến tạo 
tương lai của Albuquerque. Quý vị có thể xem 
tầm nhìn, mục tiêu, điều kiện cộng đồng mong 
muốn và các tiến bộ đã đạt được hiện tại của 
Thành phố trên hành trình vươn tới những điều 
trên tại www.cabq.gov/ipc.

Cứ bốn năm một lần, các thành viên trong 
cộng đồng sẽ cùng nhau đóng góp ý kiến 
cho các mục tiêu chiến lược và điều kiện 
cộng đồng mong muốn của Thành phố 
Albuquerque. Sự tham gia của quý vị đóng vai 
trò rất quan trọng trong việc định hướng tương 
lai của Albuquerque. Hãy cùng tham gia một 
trong những sự kiện này với chúng tôi để có cơ 
hội bày tỏ ý kiến. 
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