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Thông báo cuộc họp của Sunshine Act  

 

CƠ QUAN: Ủy ban Dân quyền Hoa Kỳ. 

 

HÀNH ĐỘNG: Thông báo về buổi Thông tin công khai của Ủy ban, Phản ứng của Chính phủ 

Liên bang đối với Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chống lại người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ, Thông 

báo về cuộc họp kinh doanh của Ủy ban và kêu gọi ý kiến của công chúng 

 

NGÀY: Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023, từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều múi giờ Đông (giờ 

New York)* 

 

ĐỊA CHỈ: Đang được xác định. Buổi thông tin cũng sẽ được phát trực tiếp trên trang YouTube 

của Ủy ban tại địa chỉ: https://www.youtube.com/usccr.  

    

ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN, XIN LIÊN HỆ: Joe Kim, publicaffairs@usccr.gov.   

 

THÔNG TIN BỔ SUNG: Ủy ban Dân quyền Hoa Kỳ sẽ tổ chức một buổi thông tin vào ngày 

24 tháng 3 năm 2023, về phản ứng của chính phủ liên bang đối với chủ nghĩa phân biệt chủng 

tộc chống lại người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ. Cuộc điều tra của Ủy ban nhằm mục đích xem xét vai 

trò của chính phủ liên bang trong việc ghi nhận, truy tố và ngăn chặn các tội phạm gây thù ghét 

đối với người Mỹ gốc Á. 

 

Buổi thông tin này được mở cửa cho công chúng và mọi người có thể tham dự sự kiện. Sự kiện 

cũng sẽ được truyền trực tiếp tại https://www.youtube.com/usccr. (thông tin phát trực tuyến có 

thể thay đổi).  

 

Phụ đề bằng chữ trực tiếp hỗ trợ bằng máy tính (CART) sẽ được cung cấp. Địa chỉ liên kết đến 

trang web để truy cập CART (bằng tiếng Anh) vào ngày Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023 là 

https://www.streamtext.net/player?event=USCCR. Vui lòng lưu ý rằng CART là bản phụ đề chỉ 

bao gồm chữ viết và hiện ra trực tiếp trong thời gian cuộc họp diễn ra và không phải là bản chính 

xác.   

 

Để yêu cầu thêm sự hỗ trợ, những người có khuyết tật nên gửi email đến access@usccr.gov 

trước ngày thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023, ghi rõ "sự hỗ trợ (accommodations)" trong dòng 

tiêu đề. 

  

Chương trình của buổi Thông tin công khai về Phản ứng của Chính phủ Liên bang đối với 

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chống lại người Mỹ gốc Á tại Hòa Kỳ như sau:  

1 giờ chiều - 5 giờ chiều. Tất cả thời gian theo múi giờ Đông (giờ New York) 

 

I. Lời chào mừng: 1:00 – 1:05 chiều 
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II. Nhóm Bảng 1: 1:05 – 2:15 chiều 

 

III. Giờ giải lao: 2:15 – 2:25 chiều 

 

IV. Nhóm Bảng 2: 2:25 – 3:35 chiều 

V. Giờ giải lao: 3:35 – 3:45 chiều 

VI. Nhóm Bảng 3: 3:45 – 4:55 chiều 

VII. Lời kết: 4:55 – 5:00 chiều 

VIII. Kết thúc cuộc họp  

** Ý kiến của công chúng chỉ được chấp bằng văn bản 

* Lịch trình có thể thay đổi. 

 

Kêu gọi ý kiến của công chúng: 

 

Ủy ban hoan nghênh việc nộp tài liệu để xem xét khi chuẩn bị báo cáo của chúng tôi. Vui lòng 

nộp thông tin đó đến email antiasianhatecrimes@usccr.gov chậm nhất vào ngày 24 tháng 4 

năm 2023, hoặc qua thư tín đến OCRE / Public Comments, ATTN: Anti-Asian Discrimination, 

U.S. Commission on Civil Rights, 1331 Pennsylvania Ave. NW, Suite 1150, Washington, DC 

20425. Ủy ban khuyến khích việc sử dụng email để cung cấp ý kiến của công chúng do đại dịch 

COVID-19 hiện tại. 

 

Ngày: 10 tháng 3 năm 2023 

 

Joe Kim 

Trợ lý Công việc Công chúng 

Ủy ban Dân quyền Hoa Kỳ 

 

 

 


