
NƯỚC TỪ NAY VỀ SAU 

Cam kết thời gian và Thù lao 
 � Người tham gia phải sẵn sàng cống hiến ít nhất 5 giờ/tháng và 

cam kết phục vụ trọn năm

 � Có khoản thù lao tùy chọn ($ 1,500) cho những người tham gia 
sẵn sàng đăng ký làm nhà cung cấp với Thành phố Austin. Những 
người không thể hoặc không muốn có thể tìm hiểu phương án thù 
lao thay thế khác 

 � Vui lòng lưu ý là đa số (nếu không muốn nói là tất cả) các buổi 
tụ tập của các Sứ Giả Cộng Đồng sẽ diễn ra từ xa cho đến khi có 
thông báo thêm 

Sẽ tiếp nhận đơn xin 
cho đến ngày  
7 tháng Một, 2022. 
 Nộp đơn ngay 
  hôm nay tại:

Austin Water đang tìm kiếm những người tham gia với tư cách 
là Đại sứ cộng đồng để cung cấp thông tin đầu vào cho Water 
Forward 2024, Kế Hoạch Nguồn Tài Nguyên Nước Tổng Hợp 
100 Năm của Austin.  Dẫn đầu trên tinh thần bình đẳng, nhóm 
này sẽ hỗ trợ phát triển và kết hợp các giá trị cộng đồng vào 
Công Cụ và Sơ Đồ Định Hướng Mục Tiêu Bình Đẳng và Giá Rẻ 
cho kế hoạch.  

Những người tham gia phải sẵn sàng làm việc với các thành 
viên đa dạng trong cộng đồng của họ (tập trung vào việc tiếp 
cận với các nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất), tham dự các khóa 
đào tạo về công bằng và cam kết trở thành Đại Sứ Cộng Đồng 
trong một năm trọn vẹn, bắt đầu từ tháng Hai.  Những người 
thuộc các cộng đồng có lịch sử chưa được đại diện đầy đủ 
được khuyến khích nộp đơn (ví dụ: cộng đồng da màu, bản sắc 
LGBTQIA+, những người tiền án, v.v.).

TRỞ THÀNH ĐẠI SỨ 
CỘNG ĐỒNG 

Để yêu cầu đơn xin trên giấy hoặc xem các tài 
liệu này bằng ngôn ngữ khác, hoặc nếu quý vị 
có thắc mắc, vui lòng liên hệ:  
Jaynell.nicholson@austintexas.gov 

mailto:Jaynell.nicholson%40austintexas.gov?subject=Community%20Ambassador%20Paper%20Application

