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ĐỀ CỬ NGƯỜI THAM GIA VÀO BAN
CỐ VẤN KHU VỰC DỌC THEO
ĐƯỜNG XE ĐIỆN FAIRMOUNT INDIGO
Cơ quan Tái thiết Kế Thành Phố Boston (BRA) hiện đang thiết lập một Ban Cố
Vấn Phát Triển Khu Vực Dọc Theo Đường Xe Điện Fairmount Indigo. Do đó, Cơ
Quan mong mỏi quý vị sẽ đề cử nhiều người có khả năng tham gia vào Ban Cố
Vấn này. Những người được đề cử phải có một trong những điều kiện sau:
Là cư dân thành ph Boston
Làm việc ở các Tổ chức vô vụ lợi
Làm việc ở các cơ quan công quyền

Chủ nhân cơ sở thủỏng mại
Hoạt động cộng đồng vô vụ lợi

Ban Cố Vấn Phát Triển Khu Vực Fairmout Indigo (CAG) này sẽ hổ trợ BRA, các cỏ
quan thành phố có trách nhiệm, và một tiểu ban kế hoạch để hoạch định và thiết kế
một đồ án phát triển khu vực dọc theo đường xe lửa Fairmount Indigo.
Đồ Án Thiết Kế Khu vực Fairmount Indigo sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2012
này và kéo dài khoãng hai năm. Các phiên họp của Ban Cố Vấn sẽ được tổ chức
vào buổi chiều ở nhiều địa điểm khác nhau dọc theo khu vực Fairmount Indigo.
Dựa trên số người được đề cử, Thị Trưởng Menino thành phố Boston sẽ bổ
nhiệm từ 20-30 thành viên vào ban cố vấn.
Xin mở trang www.Fairmoutindigoplanning.org để điền đơn đề cử. Quí vị cũng có thể
gởi email tới Ines.Palmarin.bra@cityofbosotn.gov, hoặc gọi điện thoại số 617-918-4434.
Quý vị cũng có thề tự nộp giấy đề cử mà không cần phải qua thủ tục điền mẫu đơn. Giấy đề cử của
quí vị phải cần điền đầy đủ tên họ, địa chỉ nhà, địa chỉ email của đề cử viên, và những đóng góp của
đề cử viên đó trong các tổ chức cộng đồng hay khu phố nơi họ cư ngụ.
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