
 

  

TÓM TẮT 
Dự thảo Chính sách Cộng đồng Tham gia 

Thành phố Whittlesea tin rằng việc cộng đồng tham gia hữu hiệu sẽ đem lại kết quả tốt hơn liên quan 
đến cộng đồng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ lâu dài giữa cộng đồng và Hội đồng 
Thành phố cùng xây dựng lòng tin của cộng đồng đối với Hội đồng Thành phố. 

Chính sách Cộng đồng Tham gia 2021 (2021 Community Engagement Policy) mô tả đầy đủ cách thức 
Hội đồng Thành phố sẽ giao tiếp với cộng đồng. Trang này là bản tóm tắt các đặc điểm chính của 
Chính sách, nếu muốn xin bản dịch Dự thảo Chính sách Cộng đồng Tham gia đầy đủ, xin quý vị gọi số 
9217 2542. 

Hội đồng Thành phố muốn nhận được ý kiến đóng góp về dự thảo chính sách này – quý vị có thể 
đóng góp ý kiến bằng cách hoàn thành cuộc thăm dò ý kiến ngắn. Cuộc thăm dò ý kiến này kết thúc 
vào lúc 11 giờ tối Chủ Nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021. 

Các nguyên tắc của chính sách 

Tại Thành phố Whittlesea, việc cộng đồng tham gia sẽ: 

1. được lập kế hoạch và thực hiện theo cách phối hợp, có mục tiêu và phạm vi rõ ràng 

2. cung cấp thông tin khách quan, phù hợp và kịp thời cho người tham gia để họ có thể dùng để 
góp phần, và chúng tôi sẽ trợ giúp hợp lý cho cộng đồng để họ có thể tham gia thực sự 

3. được thực hiện với những người/những nhóm đại diện cho những người/nhóm bị ảnh hưởng 
bởi vấn đề mà Hội đồng Thành phố đang giao tiếp với cộng đồng 

4. thông báo cho người tham gia biết về việc cộng đồng tham gia sẽ tác động như thế nào đến việc 
Hội đồng Thành phố đưa ra quyết định về sự việc chủ đề của việc giao tiếp, và nêu rõ cách cộng 
đồng sẽ được biết kết quả và phần đóng góp của họ đã ảnh hưởng một quyết định ra sao 

5. được đánh giá và áp dụng kinh nghiệm đã học được vào việc lập kế hoạch và quy cách thực 
hành về giao tiếp trong tương lai 

6. luôn cởi mở và hoan nghênh cộng đồng tham gia và đóng góp ý kiến dù thông qua các cơ hội, 
chương trình có quy củ và các chương trình và quy trình hoặc do người trong cộng đồng chọn 
bày tỏ quan điểm và nguyện vọng của họ trong quá trình tương tác trật tự với Hội đồng Thành 
phố. 
  

Cách thức và khi nào chúng tôi giao tiếp 

Cách chúng tôi giao tiếp tạo ra sự khác biệt lớn đối với những người có thể tham gia. Hội đồng Thành 
phố sẽ sử dụng nhiều cách giao tiếp khác nhau, cả trực tuyến lẫn gặp giáp mặt, phù hợp với các tình 
huống khác nhau. Chúng tôi cũng biết có một số người gặp phải những rào cản khi giao tiếp với Hội 
đồng Thành phố và chúng tôi cam kết sử dụng các cách thức trợ giúp tất cả mọi người trong cộng 
đồng tham gia.  

Hội đồng Thành phố sẽ giữ liên lạc với cộng đồng trong suốt các quá trình giao tiếp của chúng tôi. 
Chúng tôi sẽ: 

 nêu rõ với cộng đồng khi bắt đầu quá trình về thời điểm và cách thức họ có thể mong đợi nhận 
được thông tin cập nhật về tiến triển trong suốt quá trình này 

 liên lạc với những người tham gia vào cuối quá trình để báo cho họ biết kết quả, bao gồm sự 
tham gia của họ đã ảnh hưởng đến việc ra quyết định như thế nào. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://whittleseasurveys.com.au/n/KrasN4a
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Đánh giá và trách nhiệm giải trình 

Thành phố Whittlesea cam kết sẽ hợp tác với cộng đồng để hoàn tất lần đánh giá ban đầu đối với 
Chính sách Cộng đồng Tham gia không trễ hơn 15 tháng sau khi thông qua chính sách này và sẽ tiếp 
tục đánh giá, xem xét và báo cáo với Hội đồng Thành phố về tính hiệu quả của Chính sách này hàng 
năm.  


