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Để yêu cầu định dạng thay thế, thông dịch viên, hoặc hỗ trợ hợp lý cho người có nhu cầu đặc biệt, vui lòng gọi trước ít nhất 
48 giờ theo số 425-452-7886 (cuộc gọi thoại) hoặc gởi email về diversity@bellevuewa.gov. Để khiếu nại về việc hỗ trợ người 
có nhu cầu đặc biệt, hãy liên hệ với Quản Trị Viên Thành Phố Bellevue ADA/Title VI theo số 425-452-6168 (cuộc gọi thoại) 
hoặc gởi email về ADATitleVI@bellevuewa.gov. Trường hợp quý vị bị khiếm thính hoặc lăn tai, vui lòng gọi 711. Có thể sử 
dụng xe lăn trong tất cả các cuộc họp.

Thành Phố Bellevue và Alumnae Chapter of the Delta Sigma Theta Sorority 
(Hội Cựu Sinh Viên thuộc Hội Nữ Sinh Delta Sigma Theta) Bellevue xin trân 
trọng kính mời cộng đồng tham dự sự kiện thường niên

HỘI CHỢ SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN
TS. Martin Luther King Jr.
Thứ Hai, ngày 17 tháng 1 | 10-11:30 SA

Alumnae Chapter, Delta Sigma Theta 
Sorority, Inc (Hội Cựu Sinh Viên, Hội 
Nữ Sinh Delta Sigma Theta) Bellvue

Chương trình này sẽ được thuyết trình bằng Tiếng Anh. Nếu 
muốn sử dụng dịch vụ thông dịch, xin gởi email về diversity@
bellevuewa.gov.

Với: 
 ◼ Các bài thuyết trình từ đối tác cộng đồng

 ◼ Tiết mục âm nhạc của các nghệ sĩ địa phương

 ◼ Bài phát biểu từ các nhà lãnh đạo thành phố

 ◼ Chương trình quay số trúng thưởng với phần 
thưởng được quyên góp từ các doanh nghiệp địa 
phương thuộc sở hữu của Người Da Đen, Người 
Bản Địa và Người Da Màu

Hãy ghi danh tham gia sự kiện trực tuyến này bằng 
cách quét mã QR bên dưới bằng camera điện 
thoại, hoặc truy cập liên kết sau: 

https://tinyurl.com/BellevueMLK

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Diversity 
Advantage Team (Nhóm Lợi Ích Đa Dạng) 
tại diversity@bellevuewa.gov.
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