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Water Forward (Kế hoạch Nước Từ Nay Về Sau) là kế hoạch tài nguyên nước tổng hợp 100 
năm của Austin được thiết lập nhằm khắc phục các thách thức, chẳng hạn như sự phát 
triển trong tương lai và hạn hán ngày càng trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu.   Kế hoạch 
này xác định các chiến lược cung cấp nước và tiết kiệm nước để giúp tạo dựng một tương 
lai nước đa dạng, bền vững, và vững mạnh cho cộng đồng chúng ta.  Kế hoạch Nước Từ 
Nay Về Sau được Hội Đồng Thành Phố phê chuẩn vào tháng Mười một 2018 và sẽ bắt đầu 
đợt cập nhật 5 năm đầu tiên vào tháng Một 2021, dự kiến hoàn tất vào năm 2024. 

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. 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 thành viên nhóm tư vấn trong một năm trọn vẹn, bắt đầu từ tháng 
Hai 2022.  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.).

Các Mục Tiêu của Nhóm 
 � Cung cấp thêm thông tin dễ tiếp cận và tăng thêm sự minh bạch về kế hoạch Nước 

Từ Nay Về Sau 2024 qua sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. 

 � Đóng góp ý kiến về các thành quả của kế hoạch Nước Từ Nay Về Sau 2024, các giá 
trị cộng đồng, và nhu cầu thông qua việc thiết lập Sơ Đồ Định Hướng Mục Tiêu Bình 
Đẳng và Giá Rẻ (EARM).

Các Mục Tiêu
1. Tham Gia Hiệu Quả  - Bảo đảm năng lực của cộng đồng trong việc đóng vai trò lãnh 

đạo trong quy trình ra quyết định và thực thi các quyết định.

2. Đại Diện - Đưa các thành viên cộng đồng từ các nhóm dân số từ trước đến nay không 
có sự đại diện đầy đủ và bị loại trừ ở Austin, cũng như nhiều địa hạt hội đồng 

3. Giáo Dục & Tiếp Cận  - Giáo dục và phát triển kỹ năng lãnh đạo giúp các cư dân đưa ra 
các quyết định có hiểu biết, phản ánh nhu cầu và quyền lợi của các cộng đồng của họ, 
và chia sẻ thông tin này với những người khác

4. Tác động  - Xây dựng mối quan hệ bền vững giữa Austin Water và cộng đồng; những 
người tham gia chủ động nắm giữ và hiểu rõ về các chương trình của thành phố và 
tiếp tục tham gia các hoạt động dân sự

Cam kết thời gian và Thù lao 
1. Người tham gia phải sẵn sàng cống hiến ít nhất 5 giờ/tháng và cam kết phục vụ 1 năm

2. 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 

3. 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 


