
Giới Thiệu về Dự Án
Nhóm Climate Ready Boston đang khởi động quy trình lập kế hoạch về chống chịu với nắng
nóng trên toàn thành phố để giúp Thành Phố Boston chuẩn bị đối phó với các tác động của
biến đổi khí hậu, đặc biệt là các tác động liên quan đến sự gia tăng nhiệt độ khắc nghiệt (nhiệt
độ vào mùa hè nóng/ẩm hơn nhiều so với mức trung bình) và rủi ro do nắng nóng (tác động tiêu
cực đến sức khỏe do tiếp xúc với nắng nóng). Quá trình này sẽ bao gồm các chiến lược trên
toàn thành phố, tập trung vào năm khu vực của thành phố: Roxbury, Dorchester, Mattapan,
Chinatown và East Boston. Thông qua quy trình này, chúng tôi hy vọng sẽ được làm việc cùng
với các cộng đồng để phát triển các giải pháp giúp người dân, cơ sở hạ tầng và tài nguyên
thiên nhiên của Thành Phố phát triển mạnh mẽ khi đối mặt với biến đổi khí hậu. Truy cập trang
web của Thành Phố để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi chuẩn bị cho cái nóng khắc nghiệt.

Mục đích của Community Advisory Board (CAB, Ban Cố Vấn Cộng Đồng)

Đối với quy trình lập kế hoạch này, Thành Phố đang nhận đơn đăng ký vào Community
Advisory Board (CAB) để giúp hướng dẫn lập kế hoạch chống chịu với nắng nóng của
chúng tôi trên toàn Thành Phố. Các thành viên CAB sẽ là những đối tác chính trong việc định
hình quy trình thiết kế và lập kế hoạch toàn diện. Phối hợp với CAB, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra
kế hoạch đại diện cho các giá trị và mục tiêu được cộng đồng hỗ trợ và có thể được đưa vào
thực hiện để giảm nguy cơ nắng nóng ở tất cả các khu vực.

Đối với CAB, chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia tích cực từ các thành viên cộng
đồng, những người đại diện cho nhiều nguồn gốc, sở thích, kinh nghiệm sống và chuyên môn ở
Boston. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các đơn đăng ký. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích
những người chưa tham gia vào các quy trình lập kế hoạch trước đây, cũng như hoan
nghênh những người đã hoặc đang tham gia vào các nhóm tư vấn cho những kế hoạch
khác của Thành Phố.. Vui lòng lưu ý rằng số lượng thành viên trong CAB có giới hạn, vì vậy
chúng tôi sẽ tối ưu để có sự đa dạng và đại diện toàn diện.

Cam Kết của Chúng Tôi với CAB

Với tư cách là bên hỗ trợ quá trình lập kế hoạch và các cuộc họp của CAB, chúng tôi cam kết
tạo ra một không gian an toàn và hòa nhập cho các đại diện của Thành Phố đóng góp vào quy
trình này. Thông qua CAB, chúng tôi tìm kiếm sự hợp tác và quan hệ đối tác thực sự và tận tâm
để duy trì trao đổi thông tin rõ ràng, minh bạch. Nhóm lập kế hoạch và thiết kế cam kết sẽ
tương tác với các ý kiến phản hồi do thành viên CAB cung cấp khi định hình quy trình lập kế
hoạch và các chiến lược thiết kế cũng như lập kế hoạch có trong kế hoạch cuối cùng.

Các Mục Tiêu của CAB

● CAB sẽ hợp tác với nhóm dự án. Một số mục tiêu về sự tham gia của các thành viên
CAB bao gồm, nhưng không giới hạn ở:



● Cung cấp quan điểm trải nghiệm thực tế và kiến thức cá nhân liên quan đến các tác
động xã hội, kinh tế và văn hóa của biến đổi khí hậu

● Đảm bảo rằng các ưu tiên của cộng đồng được phản ánh trong suốt quy trình lập kế
hoạch và thiết kế bằng cách tạo ra quy trình tham gia hiệu quả, toàn diện và xác định
các rào cản đối với ý kiến phản hồi của cộng đồng

● Giúp phát triển và duy trì tính minh bạch về quy trình lập kế hoạch trong cộng đồng rộng
lớn hơn

● Giúp tôn vinh công việc trước đây và các khoản đầu tư thời gian của mọi người bằng
cách đánh dấu các nỗ lực trùng lặp từ những kế hoạch đã và đang thực hiện, đồng thời
nêu bật ý kiến phản hồi từ các kế hoạch trước đó có thể cung cấp thông tin cho dự án
mới này

● Cung cấp thông tin và giúp tinh chỉnh quy trình lập kế hoạch vì lợi ích đại diện cho các
quan điểm đa dạng của toàn bộ cộng đồng Thành Phố Boston

● Truyền tải kiến thức về quy trình lập kế hoạch ngoài tài liệu kế hoạch để hỗ trợ đạt được
các mục tiêu của cộng đồng trong quá trình thực hiện trong tương lai

Vai Trò và Trách Nhiệm

● Tham gia vào hai buổi tham quan mở
● Tham gia vào năm cuộc họp của Community Advisory Board
● Xác định các điểm tiếp xúc “đại sứ cộng đồng” và chia sẻ chúng với CAB rộng hơn.

Những điểm tiếp xúc này sẽ giúp mở rộng cơ hội tham gia ngoài các cuộc họp CAB và
các buổi tham quan mở.

● Chia sẻ các nguồn lực hiện có với những thành viên khác trong cộng đồng

Cam Kết về Thời Gian và Thời Hạn Phục Vụ

● Các thành viên CAB sẽ nhận được thù lao bằng tiền mặt
● CAB sẽ bắt đầu vào đầu mùa Xuân và tiếp tục cho đến mùa Thu 2021
● Sẽ có năm cuộc họp (khoảng 2 giờ mỗi cuộc họp). Ngày và giờ họp sẽ được quyết định

theo thời gian rảnh của các thành viên.
● Cam kết về thời gian: 20-30 giờ. Bao gồm các cuộc họp cũng như các dự án và hoạt

động khác.


