
Các sự kiện về bất công chủng tộc gần đây đã dẫn đến những cuộc đối thoại thẳng thắn về 
chủng tộc, an toàn, công bằng và nhu cầu về sự thay đổi lâu dài. Là nhà cung cấp các phương 
tiện chuyên chở công cộng cho khu vực chúng ta, nghĩa là chúng tôi phải nhận được sự hỗ trợ 
của lực lượng thi hành pháp luật địa phương để bảo đảm an toàn cho nhân viên và hành khách, 
TriMet có cơ hội-và trách nhiệm-định hình, suy nghĩ lạivề biện pháp bảo đảm an toàn trong hệ 
thống của chúng tôi để mọi người đều cảm thấy được chào đón.

Vào ngày 1/7/2020, TriMet đã thực hiện bước đầu tiên là chuyển 1,8 triệu USD trong các hợp 
đồng cảnh sát và ngân sách khác cho việc tìm ra những việc phục vụ mới trên nền tảng cộng 
đồng nhằm mở rộng những biện pháp an toàn của chúng tôi. 

TriMet hiện đang hợp tác với Liên minh các Cộng đồng Da màu và DHM Research trong một 
nỗ lực tiếp xúc và tương tác sâu rộng. Chúng tôi muốn thu thập ý kiến của hành khách, nhất là 
những người phụ thuộc vào chuyên chở công cộng. Chúng tôi cũng muốn lắng nghe các nhóm 
cộng đồng, lãnh đạo địa phương và công chúng, cũng như Ủy ban Cố vấn về Bình đẳng trong 
Vận chuyển công cộng, Ủy ban An ninh và An toàn TriMet, Ủy ban Giao thông cho Người Khuyết 
Tật và đội ngũ nhân viên an ninh và nhân viên phục vụ khách hàng trực tiếp. Những cuộc đối 
thoại này, cùng với phân tích và nghiên cứu, sẽ giúp hướng dẫn cho chúng tôi cung cấp hệ 
thống chuyên chở công cộng tốt hơn – an toàn hơn, thân thiện hơn và bình đẳng hơn cho tất cả 
mọi người. 

Cùng nhau xây dựng hệ thống chuyên chở công cộng tốt hơn

      Tiếp xúc với hành khách, thành viên trong cộng đồng, lãnh đạo địa phương, cũng 
như nhân viên an ninh và nhân viên phục vụ khách hàng trực tiếp, thông qua các 
buổi họp qua mạng, lắng nghe ý kiến, khảo sát chung và nhóm khảo sát chuyên biệt

 Hợp tác với Liên minh các Cộng đồng Da màu để bảo đảm nhận được phản hồi từ 
các tầng lớp khác nhau mà chúng tôi phục vụ

        Xác định phương thức làm việc tốt nhất trong ngành chuyên chở công cộng để bảo 
đảm an toàn và bình đẳng công cộng

        Phân tích các thách thức về an ninh khu vực và dữ liệu về tai nạn của TriMet để xác 
định các cơ hội cho những biện pháp an ninh khác nhau

        Xây dựng ủy ban bao gồm các nhân vật được coi như lãnh đạo của địa phương và 
chuyên gia về an toàn của hệ thống chuyên chở công cộng quốc gia để cố vấn cho 
TriMet khi chúng ta cho công chúng biết những nỗ lực về an toàn của chúng ta. 

Định hình lại An Toàn và An ninh 
trên các phương tiện chuyên chở công cộng

TIẾP XÚC

NGHIÊN CỨU

THÔNG TIN
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Thời gian

Nền tảng của tương lai
Trong quá trình phát triển biện pháp mới về an ninh và an toàn công cộng, chúng tôi sẽ xây dựng dựa trên nền 
tảng của đa dạng sắc tộc, công bằng và bình đẳng.

Tìm hiểu thêm về các chương trình để tạo ra hệ thống chuyên chở công cộng dễ tiếp cận 

hơn cho mọi người tại trimet.org/equity.

Tháng 7
• Phát triển các 

phương thức tiếp 
xúc 

Tiếp tục cập nhật thông tin và thảo luận với Ban Cố Vấn cho TriMet, Ủy ban An ninh và An toàn TriMet, Ủy Ban Cố 
vấn về Bình Đẳng trong Vận Chuyển Công Cộng, Ủy ban về Vận Chuyển Cho Người Khuyết tật

Tháng 8
• Bắt đầu các buổi lắng 

nghe ý kiến và họp cộng 
đồng qua mạng

• Thực hiện khảo sát qua 
mạng

• Bắt đầu tìm kiếm các 
phương thức làm việc và 
phân tích dữ liệu tốt nhất

Tháng 9
• Hoàn thành các buổi lắng 

nghe ý kiến, họp cộng đồng 
qua mạng và khảo sát

• Hoàn thành các phương 
thức làm việc và phân tích 
dữ liệu tốt nhất

• Thành lập Ủy ban Cố 
vấn về An toàn Cho Vận 
Chuyển Công Cộng

Tháng 10
• Tiếp tục công việc của 

Ủy ban Cố vấn về An 
toàn Cho Vận Chuyển 
Công Cộng

• Chuyển các đề nghị của 
Ủy ban Cố vấn về An 
toàn Cho Vận Chuyển 
Công Cộng tới Tổng 
Giám Đốc của TriMet

 Tham gia
Chia sẻ ý kiến của quý vị về sự an toàn, an ninh hiện hữu, đào tạo, quan hệ hợp tác và các sáng kiến bảo 
vệ an ninh tại cộng đồng không cần tới cảnh sát. Tìm hiểu thêm về việc tham gia vào các nhóm khảo sát 
chuyên biệt sắp tới của chúng tôi và tham gia khảo sát tại trimet.org/publicsafety.  

Nếu có câu hỏi hoặc ý kiến? Xin gửi email cho chúng tôi tại equity@trimet.org hoặc gọi 503-962-2244. 

VÉ GIẢM GIÁ/VÉ CHO NGƯỜI THU 
NHẬP THẤP

$28/tháng,
không giới hạn lần đi xe

CHƯƠNG TRÌNH VÉ HỌC SINH TRUNG HỌC

$610.000
vé miễn phí cho học sinh 
của các gia đình có thu 

nhập thấp

TRỢ GIÚP GIÁ VÉ

$8,5 triệu
cho vé giảm giá và  

miễn phí

GIÁM SÁT BÌNH ĐẲNG TRONG  
VẬN CHUYỂN CÔNG CỘNG

16
đối tác trong toàn  

khu vực

KÝ HỢP ĐỒNG VỚI DÂN THIỂU SỐ

$70 triệu
hợp đồng lịch sử với DBE

CÔNG BẰNG CHO KHÍ HẬU

8
hành động để bảo vệ 

tương lai xanh tươi hơn

PHÁT TRIỂN BÌNH ĐẲNG

466
nhà ở giá phải chăng đã 

được phát triển

HỆ THỐNG KHÔNG TỘI PHẠM

90
ngày để giải quyết các trát 

hầu tòa nội bộ

DÂN QUYỀN

26
chính sách để bảo đảm 
tinh công bằng và bình 

đẳng trong sử dụng


