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Chương 
1 – Bản 
Tóm 
Lược 
Nền tảng cơ 
sở 
Kế Hoạch Tham Gia Đại Chúng 
(PPP) được chuẩn bị để: mở rộng 
tiếp cận cộng đồng của Cục Giao 
Thông Vùng Đô Thị Hoa Thịnh 
Đốn (WMATA); hỗ trợ đối thoại 
hai chiều với khách hàng; bổ sung 
thông tin phản hồi nghiên cứu 
khách hàng; cung cấp thông tin phi 
khách hàng cho quá trình đưa ra 
quyết định; và hoàn thành nghĩa vụ 
theo Điều VI của Đạo Luật về 
Quyền Dân Sự năm 1964, nêu rõ 
“không cá nhân nào ở Hoa Kỳ bị 
loại trừ, từ chối quyền lợi, hoặc 
phân biệt đối xử trong các chương 
trình hoặc hoạt động nhận hỗ trợ 
tài chính Liên Bang dựa trên sắc 
tộc, màu da, hoặc nguồn gốc xuất 
xứ.”1  Theo hướng dẫn của Liên 
Bang, WMATA phải nộp cho Ban 
Quản  Lý Giao Thông Liên bang 
(FTA) một PPP có đầy đủ chi tiết 
các kế hoạch và  chiến lược của 
Cục để đưa nhóm người thiểu số 
và có trình độ tiếng Anh 

hạn chế (LEP) vào các hoạt động 
trong chương trình và kế hoạch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các nỗ lực này có thể là một phần của khuôn khổ mở rộng bao 
gồm chiến lược tiếp cận cộng đồng với các cử tri thường không 
nhận đủ lợi ích, như nhóm người tàn tật và thu nhập thấp. 

 

 

Là cơ quan nhận ngân sách liên bang và theo Điều VI của Đạo Luật Quyền Dân Sự năm 
1964 và các qui định thi hành,2 FTA chỉ đạo WMATA phải: 

 Đảm bảo rằng mức độ và chất lượng dịch vụ giao thông công cộng phải đảm bảo 
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công bằng trong đối xử; 

 Khuyến khích sự tham gia đầy đủ và công bình trong quá trình đưa ra quyết định 
về giao thông công cộng bất kể sắc tộc, màu da, hoặc nguồn gốc xuất xứ; 

 Đảm bảo cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế có thể tiếp cận đầy đủ tới các 
chương trình và hoạt động liên quan tới giao thông.3 

 
FTA yêu cầu các nhà cung cấp giao thông công cộng tạo ra một PPP mô tả cả các chiến lược chủ động 
mà các Nhà Cầm Quyền sẽ dùng để giúp dân thiểu số và người có trình độ tiếng Anh hạn chế tham gia 
và các kết quả mong muốn của việc tiếp cận cộng đồng.  Kế hoạch này có thể là một phần của chính 
sách mở rộng sự tham gia của cộng đồng và cũng hướng tới các nhóm cộng đồng khác thường được 
nhận ít lợi ích, bao gồm nhóm dân cư thu nhập thấp và người tàn tật. 
 
Bằng việc xây dựng và áp dụng các chiến lược nhằm hoàn thiện sự tiếp cận của tiếp cận cộng đồng của 
WMATA cho những nhóm người có một số trở ngại và rào cản làm hạn chế sự tham gia, sự tiếp cận của 
tiếp cận cộng đồng cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng thiểu số, mức thu nhập, hoặc trình độ tiếng 
Anh, sẽ được hoàn thiện.  Các hoạt động với sự tham gia của cộng đồng sẽ được thiết lập để mọi người 
có thể dễ dàng tiếp cận, và được lên kế hoạch qua một quá trình duy nhất và toàn diện. 

 
 
 

 
1 42 USC Section 200d 
2 FTA C 4702.1B 
3 FTA C 4702.1B 
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Xây Dựng Kế Hoạch 
PPP của WMATA được xây dựng trong một quá trình dài một năm với nhiều bước và được dẫn đầu bởi 
một nhóm liên ban với các đại diện từ các ban, phòng hiện đang dẫn đầu các hoạt động tiếp cận cộng 
đồng.  Nó thiết lập bốn mục tiêu theo chủ đề cho sự tham gia của cộng đồng trong toàn bộ ngành: Toàn 
Diện, Hợp Tác, Ứng Đáp, và Nhất Quán.  Kết quả tham gia của cộng đồng sẽ được đánh giá dựa trên các 
mục tiêu này.  Hình 1 trình bày cụ thể về các mục tiêu này. 
 

Hình 1: Các Mục Tiêu Kế Hoạch Tham Gia Cộng Đồng 
(PPP) 

 
 

 
Toàn 
Diện 

Chủ động giúp cho mọi nhóm cộng đồng liên quan, bao gồm những 
nhóm người thường khó tiếp cận, thông qua các biện pháp nhạy cảm 
về văn hóa có thể tham gia vào quá trình tham gia cộng đồng. 

 

Hợp Tác Làm việc với cộng đồng trong suốt quá trình lập kế hoạch và phát 

triển dự án. 
 

 Ứng Đáp Chủ động liên kết thông tin phản hồi với kết quả để xây dựng niềm 

tin. 
 

Nhất Quán Đảm bảo các chỉ dẫn trong PPP được thực hiện trong toàn bộ 

WMATA. 
 

Có một số các hoạt động lên kế hoạch và chương trình mà WMATA thực hiện sẽ kích hoạt PPP. Các hoạt 
động này bao gồm: lập kế hoach các dự án, chọn tiện nghi và cơ sở hạ tầng, phân tích môi trường, thay 
đổi dịch vụ, các chiến dịch thông tin đại chúng và xây dựng các lựa chọn chính sách - ví dụ đổi giá vé.  
PPP được thiết kế để xác định các chiến lược để áp dụng cho mỗi loại dự án này, đồng thời cũng  nhận 
thấy rằng tùy theo người dân liên quan mà có thể sẽ cần các kiểu tiếp cận và sự chú ý khác nhau. 

Quá trình xây dựng PPP bao gồm năm hoạt động chính được thiết kế để xác định các thực tiễn hoạt động 
tốt nhất của ngành trong lĩnh vực này, cũng như sở thích đại chúng về tiếp cận cộng đồng và tham gia 
vào một số lĩnh vực dịch vụ cụ thể của WTAMA.   Các phỏng vấn của nhân viên và Ban Điều Hành của 
WMATA đưa ra cái nhìn tổng thể về thực tiễn tham gia của đại chúng tại các cơ quan ngày nay, cũng 
như các ý tưởng cho thực tiễn hoạt động trong tương lai.  Hình 2 tóm tắt các hoạt động này. 

Trung tâm của dự án này là chiến dịch tiếp cận cộng đồng mạnh mẽ và đa dạng – Hãy Lên Tiếng! Đó Là 
Phương Tiện Đi Lại Của Quí Vị - được thiết kế để thu thập thông tin về truyền thông và sở thích tham 
gia cộng đồng từ các nhóm khác nhau trong lĩnh vực dịch vụ của WMATA.  Mục tiêu của chiến dịch 
này là nhiều  nhóm thiểu số, người nhập cư, và các nhóm chủng tộc, nhóm người tàn tật, người cao tuổi, 
người vô gia cư, và người có điều kiện kinh tế kém.  



Chương 1 – Bản Tóm  Lược 
Tháng Chín, 2014

Kế Hoạch Tham Gia Cộng Đồng | 4

 

 

 
 

Hình 2 Quá Trình Xây Dựng Kế Hoạch Tham Gia Đại Chúng (PPP)  
 

Kiểm Tra Các Qui Định Của Liên Bang 

•Các Qui Định Về Sự Tham Gia Đại Chúng Của Metro được 
lưu trong văn bản liên quan tới Điều VI.  Kiểm tra kỹ 
lưỡng Thông Tư 4701.2B của FTA, cũng như các hướng dẫn 
khác của liên bang. 

 
 
 
 
 

Kiểm Tra Thực Tiễn Hoạt Động Tốt Nhất 

•Thực hiện phỏng vấn qua điện thoại với 10 cơ quan giao thông 
ngang hàng và lên danh sách các chiến lược tham gia đại chúng 
toàn diện của các cơ quan đó. 

 
 
 
 

Phỏng Vấn Nhân Viên và Ban Quản Trị của WMATA 

•Phỏng vấn 57 nhân viên và 4 thành viên Ban Quản Trị của Metro 
để hiểu vai trò của các nhân viên hiện tại với sự tham gia đại 
chúng và ước vọng của họ với việc hoàn thiện sự tham gia của 
cộng đồng. 

 

 
 
 

Tiếp Cận Cộng Đồng của Tổ Chức Của Cộng Đồng (CBO)  

•Khảo sát 87 tổ chức CBO hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của 
WMATA l iên  quan  tớ i  v iệc  sử  dụng phương t iện g iao  
thông và  sở  th ích  về  thông  t in  của  nhóm ngườ i  được  
phục  vụ . 

•Thực hiện 15 phỏng vấn nhóm chuyên sâu với 41 trên tổng số 87 tổ chức CBO. 
 

Chiến Dịch Khảo Sát và Tiếp Cận Cộng Đồng “Hãy Lên Tiếng!  

Đó Là Phương Tiện Đi Lại Của Quí Vị”  

•Tổ chức 23 sự kiện tiếp cận cộng đồng với các hình thức khác nhau 
(‘pop-up’ (bàn thông tin nơi công cộng), gặp mặt cộng đồng, phỏng 
vấn nhóm, tham gia lễ hội) trong các vùng dịch vụ của WMATA. 

•Nhận được 3,513 phản hồi cho điều tra đại chúng về sở thích thông 
tin, trong đó có 69% thiểu số, 28% thu nhập thấp, và 10% LEP 
t h a m  g i a . 
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Chiến dịch bao gồm 38 sự kiện tiếp cận cộng đồng trong vùng dịch vụ của WMATA trong vòng ba tháng từ 
tháng Hai tới tháng Tư năm 2014.  Tất cả gồm có 15 phỏng vấn nhóm chuyên sâu với 41 tổ chức CBO và 
23 sự kiện tiếp cận cộng đồng với qui mô và trọng tâm khác nhau.  Hình 3 trình bày rõ địa điểm và loại sự 
kiện cho 23 sự kiện Hãy Lên Tiếng! và 15 phỏng vấn nhóm nơi nhân viên WMATA gặp gỡ các tổ chức 
CBO và người dân.4 

Hình 3 Hãy Lên Tiếng! Đó Là Phương Tiện Đi Lại Của Quí Vị  

Địa Điểm Các Sự Kiện Tiếp Cận Cộng Đồng 
 

 

Hãy Lên Tiếng! Đó Là Phương Tiện Đi Lại Của Quí Vị  

Để thu thập thông tin từ người tham gia về các hình thức tham gia phù hợp nhất, dự án có thực hiện một điều tra 
tại mọi sự kiện và trên mạng.  Điều tra thường được thực hiện trên máy tính bảng, tuy nhiên một số nhóm dùng 
phiên bản in trên giấy, và được dịch sang bảy thứ tiếng phổ biến ngoài tiếng Anh ở vùng dịch vụ WMATA.  Tổng 
cộng 1,726 bản điều tra đã được hoàn thành tại các sự kiện Hãy Lên Tiếng! Đó Là Phương Tiện Đi Lại  

 
4 Hai địa điểm được tổ chức cả sự kiện Hãy Lên Tiếng! Đó Là Phương Tiện Đi Lại Của Quí Vị và họp phỏng vấn nhóm. 
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Của Quí Vị; và 1,787 bản điều tra được thực hiện trên mạng.  Trong các phản hồi, 69% là thiểu số, 28% là thu 
nhập thấp, và 10% là LEP. 

Thông tin thu được từ tiếp cận cộng đồng và từ các tổ chức CBP được dùng để chỉnh đổi các chiến lược 
tiếp cận cộng đồng trong PPP để đảm bảo các nỗ lực tiếp cận cộng đồng của WMATA được toàn diện 
và dễ tiếp cận cho tất cả.  Kết quả của chiến dịch Hãy Lên Tiếng! Đó Là Phương Tiện Đi Lại Của Quí 
Vị cung cấp thêm hiểu biết về các lĩnh vực sau: 

 Các chiến lược các tổ chức CBO dùng để tiếp cận khách hàng/người dân, và quan điểm của họ về 
phối hợp với WMATA; 

 Sở thích truyền thông và phản hồi từ 3,513 người tham gia điều tra; và 
 Thành công và thách thức của mỗi sự kiện tiếp cận cộng đồng. 

 
Các mục tiếp theo sẽ đi vào chi tiết những phát hiện chính từ chiến dịch tiếp cận cộng đồng và phỏng 
vấn các cơ quan ngang hàng, nhân viên và Ban Quản Trị WMATA. 

Các Phát Hiện Chính 
Sở Thích Của Khách Hàng 
Tiếp cận khách hàng toàn diện được thực hiện đã xác định các sở thích sau đây của khách hàng có thể 
được thực hiện để thu hút toàn bộ đại chúng, bao gồm dân thiểu số, thu nhập thấp, và LEP trong các sự 
kiện đại chúng của WMATA: 

 Để thu hút người dân theo Điều VI, tới nơi của họ.  Chỉ có 10% người tham gia tiếp cận cộng đồng 
của PPP từng tới họp mặt công cộng của WMATA.  Tổ chức các sự kiện tại nơi có dân thiểu số, 
thu nhập thấp, và LEP lui tới – các trung tâm giao thông, các tổ chức CBO, trung tâm mua sắm, và 
lễ hội – là phương pháp hữu hiệu nhất để đến với nhóm dân cư này. 

 Thể hiện sự nhạy cảm văn hóa.  Hiểu người nghe và đưa các nhân viên thích hợp của WMATA tới 
(chủ đề, văn hóa, và trình độ ngôn ngữ) tới các sự kiện và họp mặt. 

 Tổ chức sự kiện sao cho thuận tiện cho người dân tham dự. Khi được hỏi điều gì giúp dễ dàng 
tham gia họp mặt hơn, tất cả các nhóm nhân khẩu học và văn hóa, trừ dân LEP đều chọn ba lựa 
chọn hàng đầu như nhau: địa điểm gần nơi làm việc hoặc nơi ở, thời gian thuận tiện trong ngày, và 
gần phương tiện giao thông công cộng.  Nhóm LEP chọn việc sử dụng thông dịch viên thay vì thời 
gian thuận tiện trong ngày.  Người Mỹ Á Thái Bình Dương, thu nhập thấp, và LEP nêu rõ muốn 
họp vào cuối tuần thay vì ngày thường trong tuần. 

 Điều chỉnh mô hình sự kiện theo sở thích của người tham gia.  Mô hình họp phải thay đổi theo sở 
thích của từng nhóm cá nhân hoặc cộng đồng.  Các nhóm Da Trắng, Mỹ La Tinh, và Á Châu Thái 
Bình Dương đều cho biết “Mục Hỏi Đáp” là loại hình ưa thích nhất; nhóm Mỹ Đen/Phi chọn “Giơ 
Tay Tán Thành”.  Bỏ phiếu điện tử tại các sự kiện không thành công với các công dân cao tuổi.  
Tất cả các nhóm nhân khẩu học và văn hóa đều chọn điều tra, thảo luận mở, và mục hỏi đáp là hình 
thức ưa thích nhất 

 Các tài liệu dịch và dùng đồ họa.  Phải có các tài liệu bằng các thứ tiếng thích hợp của nhóm người 
dân mục tiêu và phải có thiết kế đồ họa với ít chữ. 

 Dùng phương tiện thông tin đại chúng và các trung tâm phân phối lẻ của nhóm dân thiểu số.  Các 
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tài liệu nên được phân phát tại các cơ sở thông tin của các nhóm dân thiểu số và ở các địa điểm 
nhiều khách hàng hay lui tới, bao gồm trên xe buýt (được nhóm Mỹ Đen/Phi, Mỹ La Tinh, thu nhập 
thấp, và LEP chuộng), tại bến xe buýt, và trạm tàu điện ngầm (mọi sắc tộc, LEP và dân thu nhập 
thấp).  Tài liệu phải đưa tới các địa điểm không nhất thiết phải liên quan tới giao thông, ví dụ như 
các trung tâm CBO, thư viện, chợ, và nhà riêng. 

 Quảng cáo trên báo vẫn có tác dụng.  Khách hàng của mọi sắc tộc, thu nhập thấp, và LEP thường 
chọn báo là cách ưa thích để tìm đọc thông tin cộng đồng; nhóm thu nhập thấp và LEP ít có khả 
năng nghe thấy các sự kiện qua mạng. 

 Bao gồm cả trẻ em.  Cung cấp các hoạt động cho trẻ em cũng tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ tới 
dự và chú ý hơn. 

 Công nhận và sử dụng ý kiến.  Phải có bằng chứng rõ ràng về việc sử dụng ý  kiến đóng góp của 
công chúng được sử dụng trong quá trình đưa ra quyết định.  

Phỏng vấn Cơ quan ngang hàng, Nhân viên và Ban Quản Trị 
Dưới đây là các kiến nghị lựa chọn từ nhân viên và Ban Quản Trị và các hoạt động thực tiễn tốt nhất: 

 Thiết lập một khung thể chế cho việc tham gia đại chúng bao gồm phòng ban dẫn đầu.  Thông 
thường, phải có một phòng ban đặc trách giám sát tham gia đại chúng và/hoặc một quá trình liên 
quan tới một vài phòng ban. 

 Làm việc với các trung tâm CBO để thiết lập quan hệ và niềm tin trong dân chúng.  Các trung tâm 
CBO là các nhóm phi lợi nhuận hỗ trợ các cộng đồng trong vùng và là nguồn lực hiệu quả nhất cho 
cơ quan giao thông để giúp giữ liên hệ thường xuyên, một yếu tố cần để xây dựng niềm tin và quan 
hệ lợi ích song phương.  Nhiều cơ quan ngang hàng đã thiết lập ủy ban hợp tác với CBO để giúp 
phát triển và xúc tiến tham gia cộng đồng trên chiều rộng. 

 Gặp người dân tại nơi họ ở. Các cơ quan ngang hàng và nhân viên nhấn mạnh nhu cầu “gặp người 
dân tại nơi họ ở” hơn là mong chờ khách hàng và các thành viên khác của cộng động tới cuộc họp 
do ban ngành tổ chức và tổ chức các hoạt động tham gia tổng thể hơn. 

 Dùng các chiến thuật khác nhau để lên tiếng.  Trong khi lên tiếng qua các CBO là phổ biến, nhiều 
cơ quan dùng các kỹ thuật khác như tận dụng thời điểm gửi giấy thông báo kết quả học tập để gửi 
thông tin về các gia đình, tiếp cận tới từng nhà ở những vùng mục tiêu, dùng phương tiện thông tin 
đại chúng của các dân thiểu số, v.v.  Nhân viên WMATA đã có rất nhiều thành công khi sử dụng 
một số kỹ thuật này trong các lần tiếp cận cộng đồng gần đây. 

 Dùng công nghệ kỹ thuật một cách phù hợp.  Một số cơ quan được  phỏng vấn cảm thấy rằng, trong 
khi công nghệ kỹ thuật có một vị trí nhất định trong sự tham gia đại chúng, nó nên bổ trợ cho các 
hình thức tiếp cận khác.  Công nghệ có hiệu quả khi được dùng để điều tra trên mạng, hội thảo trên 
mạng, hoặc cho các diễn đàn như MindMixer. 

 Dùng diễn đàn công cộng.  Nhân viên gợi ý tạo các diễn đàn cho thành viên cộng đồng cung cấp 
phản hồi tới WMATA về các vấn đề liên quan tới họ.  Các phản hồi này sẽ bổ trợ cho các cơ hội 
hiện có để đóng góp ý kiến về các dự án, đề xuất, và kế hoạch cụ thể. 
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Kiến nghị 
Theo các qui định của FTA cho PPP, WMATA xác định các chiến lược chủ động để giúp cộng đồng 
thiểu số, thu nhập thấp và LEP tham gia; tạo một quá trình và các thủ tục hỗ trợ tham gia đại chúng 
toàn diện; và lập các chỉ tiêu đánh giá để theo dõi xem cơ quan có đạt kết quả như mong muốn không. 

PPP bao gồm các chiến lược kiến nghị để đảm bảo các hoạt động tham gia đại chúng của WMATA có 
hiệu quả và phù hợp với qui định của liên bang về tham gia đại chúng toàn diện.  Các chiến lược này 
được xây dựng dựa trên các thông tin thu thập được trong quá trình lập PPP.  WMATA sẽ chịu trách 
nhiệm với FTA để đảm bảo các chiến lược thủ tục mà cơ quan chức trách dùng cho PPP được thực thi 
thành công. 

Chiến lược 1: Bộ Công Cụ Tham Gia Đại Chúng và Dự Án Truyền Thông/ Kế Hoạch Tiếp 
Cận Cộng Đồng 

 

Dùng thông tin về sở thích của khách hàng thu thập được trong Chiến Dịch Hãy Lên Tiếng! Đó Là 
Phương Tiện Đi Lại Của Quí Vị, phỏng vấn nhân viên, và các hoạt động thực tiễn của các cơ quan ngang 
hàng, WMATA thiết kế bộ công cụ để giúp các nhà quản lý dự án lên kế hoạch tiếp cận cộng đồng một 
cách hiệu quả. Trọng tâm của Bộ Công Cụ là Dự Án Truyền Thông/ Kế Hoạch Tiếp Cận Cộng Đồng 
(PCOP).  Mỗi dự án của WMATA sẽ dùng PCOP để lên kế hoạch các hoạt động tham gia cộng đồng.  
PCOP bao gồm các ma trận cho phép nhân viên chọn các sự kiện, địa điểm, phương tiện thông tin đại 
chúng, và các hoạt động khác để tới với nhóm dân số mục tiêu cho một dự án cụ thể một cách hiệu quả.  
Bộ công cụ cũng bao gồm danh sách các phương tiện truyền thông tiếp cận cộng đồng cụ thể cho từng 
nhóm dân cư, cơ sở dữ liệu CBO, và danh sách tổng thể các lễ hội và các sự kiện khác trong năm ở vùng 
dịch vụ của WMATA. 

 

WMATA sẽ thiết lập Ủy Ban Tiếp Cận CBO là một cách để phối hợp với các CBO trong vùng để đưa ra 
các chiến lược cụ thể phù hợp với các đề xuất dự án, để đảm bảo tham gia đại chúng đúng nghĩa và trên 
diện rộng, và để xây dựng một con đường mới để chuyển giao kiến thức giữaWMATA và các CBO.  
Thành viên của Ủy Ban sẽ hoạt động liên ban trong vùng dịch vụ cả về địa lý và loại hình CBO. 

Chiến lược 2: Thước Đo Hiệu Quả 
 

Số liệu thước đo hiệu quả tập trung vào thông tin nhân khẩu học của người tham gia, ý kiến phản hồi, và 
với mỗi dự án tham gia đại chúng sẽ thu thập ý kiến bổ sung theo dõi của người tham gia.  Báo cáo hoạt 
động hàng năm sẽ tổng kết đánh giá các dự án riêng lẻ và kết quả của các điều tra hàng năm của các 
CBO. Báo cáo hoạt động hàng năm sẽ cho thấy tổng quan các hoạt động tiếp cận trong năm, xác định các 
thực tiễn hoạt động hoặc các địa điểm thành công, và đưa ra kết luận cho tiếp cận trong tương lai dựa trên 
các bài học được rút ra. 

Chiến lược 3: Đào Tạo Tham Gia Đại Chúng 
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Để đảm bảo áp dụng Bộ công cụ đồng nhất và thành công và sự hiểu biết trong toàn cơ quan về các qui 
định của Điều VI cho tham gia đại chúng, nhân viên WMATA thực hiện tiếp cận đại chúng sẽ phải dùng 
Bộ công cụ và sẽ được đào tạo cách sử dụng Bộ công cụ và PPP. 

Chiến lược 4: Văn Phòng Tham Gia Đại Chúng Tập Trung 
 

Ngoài Bộ công cụ ra, PPP khuyến nghị WMATA thành lập một văn phòng trung tâm để quản lý tiếp 
cận cộng đồng.  Văn Phòng Đối Ngoại (EREL) sẽ có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ chuyên môn cho nhân 
viên dự án/kế hoạch cho từng dự án riêng lẻ.   Ngoài ra, văn phòng sẽ quản lý tất cả các hoạt động tham 
gia đại chúng theo dự án, cũng như giám sát và điều phối tham gia đại chúng trong WMATA.  EREL sẽ 
đảm bảo sự thống nhất trong toàn cơ quan, kiểm soát chất lượng tài liệu truyền thông và tiếp cận cộng 
đồng, phối hợp với ban Thị trường về quảng cáo, và tuân thủ PPP.  Văn phòng Bình Đẳng Cơ Hội Việc 
Làm sẽ có các chức năng khác liên quan tới quản lý quan hệ và tiếp cận với các tổ chức CBO. 

Kết Luận 
PPP của WMATA là một tài liệu toàn diện bao gồm các mục tiêu kết nối và có thể đạt được, các chiến lược 
đã được kiểm tra, các chiến lược thủ tục và nội bộ tổ chức, và các hướng dẫn cụ thể để thực hiện tiếp cận 
cộng đồng toàn diện, nhất quán, hợp tác, và ứng đáp.  Khi lập kế hoạch này, WMATA đưa ra mục tiêu không 
chỉ để tuân thủ qui định của FTA, mà còn để dẫn đầu tham gia đại chúng cấp tiến.  PCOP và Bộ công cụ và 
các chiến lược thủ tục nêu trong PPP sẽ tạo ra một hệ thống tham gia đại chúng có hiệu quả và hiệu ích cao 
hơn mà sẽ thu được các thông tin đóng góp, phản hồi toàn diện hơn và có ý nghĩa hơn từ tất cả các nhóm 
trong cộng đồng mà WMATA phục vụ, bất kể tình trạng kinh tế xã hội, thiểu số, hoặc khả năng nói tiếng 
Anh. 
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 Sự kiện Bàn Thông Tin Pop-Up Hãy Lên Tiếng! 
Đó Là Phương Tiện Đi Lại 
Của Quí Vị tại trung tâm mua 
sắm DC USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: 

Loại Sự Kiện 

 Họp cộng đồng 

 Họp cộng đồng và Bàn thông tin Pop-up 

 Phỏng vấn nhóm 

 Bàn thông tin Pop-up 

 Bàn thông tin Pop-up và phỏng vấn nhóm 

 Sự kiện đặc biệt 

Các tuyến đường xe buýt 

Tàu điện ngầm 

Xanh da trời 

Xanh lá cây 

Cam 
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Bạc (trong tương lai) 

Vàng 

Vàng Cao Tốc     
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