
Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi  

711 (Washigton Relay) hoặc email đến civil.rights@doh.wa.gov.  

Vùng Công Bằng Sức Khỏe  

Hỗ trợ cho các cộng đồng 
cải thiện sức khỏe 

Washington State Department of Health (DOH, Sở   

Y tế Tiểu bang Washington) đang phối hợp với các 

thành viên trong cộng đồng và các đối tác để xác 

định Vùng Công Bằng Sức Khỏe. Đây là những khu 

vực địa lý có kết quả sức khỏe kém. Họ sẽ được hỗ 

trợ đặc biệt từ DOH và các đối tác để cải thiện sức 

khỏe của cộng đồng.  

 

Community Advisory Council (Hội Đồng Tư Vấn 

Cộng Đồng) sẽ cùng làm việc để xác định Vùng 

Công Bằng Sức Khỏe mới trước tháng 9 năm 2022.  

Tự đề cử hoặc đề cử một người khác mà quý vị biết để 

tham gia Community Advisory Council  

Chọn lựa thành viên 

Nếu quý vị được đề cử hoặc đề cử một 
người khác, quý vị sẽ được mời giúp chọn 
thành viên hội đồng trong kỳ họp trực tuyến 
ngày 8 tháng 12  

 
Cam kết họp và thời gian 

Các thành viên hội đồng được bầu chọn sẽ 
họp trực tuyến hàng tháng từ tháng 1 đến 
tháng 9 năm 2022 và cam kết khoảng 6.5 giờ 
làm việc cho hội đồng mỗi tháng  

 
Tiền công  

Thành viên hội đồng sẽ được trả công tối đa 

$280/tháng  

Hội đồng sẽ đặt nền tảng cho công 

việc quan trọng này  
 

Hội đồng sẽ bao gồm mọi người từ khắp 

tiểu bang. Họ sẽ có nền tảng và trải nghiệm 

cuộc sống khác nhau, nhưng sẽ có cùng 

mục tiêu chung: tạo cơ hội cho mọi người 

trong tiểu bang của chúng ta để có một 

cuộc sống khỏe mạnh.  

 

Tìm hiểu thêm và đề cử người khác: 
www.doh.wa.gov/HealthEquityZones  
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