
Safe & Thriving Communities (STC) là một bộ phận mới trong
Human Services Department (HSD). STC Giám đốc Rex Brown sẽ 
nói về tầm nhìn của mình trong việc thành lập Bộ phận, tuyển 
dụng cũng như những nỗ lực và chiến lược để khuyến khích các 
giải pháp an toàn do cộng đồng dẫn dắt.

Close to Home: Câu Chuyện về Sức 

Khỏe, Công Nghệ & Khả Năng Phục 

Hồi và Civic Coffee Hour là những sự 

kiện trực tuyến, nơi người cao tuổi 

có thể gặp gỡ các nhà lãnh đạo cộng 

đồng và các quan chức chính quyền 

địa phương để đặt câu hỏi và góp ý 

kiến.

Phụ đề chi tiết:

Tiếng Amharic, tiếng Ả Rập, tiếng
Trung, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng

Việt

(có thể thay đổi)

Age Friendly Seattle

Điện thoại 206-233-5121

Dịch Vụ Chuyển Tiếp 711

agefriendly@seattle.gov

Vui lòng gửi yêu cầu chỗ ở 1 tuần 

trước khi sự kiện diễn ra.

Hãy đăng ký và bật thông báo tại: 

youtube.com/AgingKingCounty

cho các bản ghi hình chương trình có 

phụ đề bằng các ngôn ngữ khác!

Quý vị có vấn đề về lão hóa hoặc
khuyết tật không?

Hãy gọi số 1-844-348-5464 (miễn phí)

CommunityLivingConnections.org

Hãy truy cập: bit.ly/AgeFriendlyLive Để tham gia, hãy nhận 
hướng dẫn và đọc tờ rơi này với các ngôn ngữ khác (hoặc qua 

điện thoại: 206-207-1700, sau đó nhập: 146 123 2689).

Diễn giải trực tiếp:

Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ

(chỉ theo yêu cầu)

seattle.gov/agefriendly

Virgil Wade, MBA  
Pawnee/Choctaw
Deputy Director 

Chief Seattle Club là một cơ quan dịch vụ con người và nhà ở do 
người bản xứ lãnh đạo. Gặp gỡ Phó Giám đốc Virgil Wade để tìm 
hiểu về cách CSC dẫn đầu với các giá trị Bản địa để tạo ra một thế 
giới không có người vô gia cư và cung cấp không gian thiêng liêng 
để nuôi dưỡng, khẳng định và củng cố tinh thần của người bản 
địa thành thị.

Civic Coffee Hour | Thứ năm 18/11/21 | 10:30 – 11:30 

Close to Home | Thứ năm 4/11/21 | 10:30 – 11:30

Rex Brown, JD
Director

Safe and Thriving Communities Division
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