Chính sách Công Dân Đề Nghị
Bình luận của công chúng tại các cuộc họp thường xuyên theo lịch trình của Hội Đồng Quản Trị và Chính Sách của
ARC
Ủy Ban Khu Vực Atlanta hoan nghênh các lời khuyên, đề nghị và ý kiến về các vấn đề của khu vực từ các công dân và các
nhóm có sự quan tâm. Có rất nhiều cơ hội và mức độ tham gia cho người dân liên quan đến phát triển chính sách công.
ARC khuyến khích công dân tham gia hoàn toàn vào quá trình quyết định, bao gồm các cấp chính quyền địa phương, nơi
giai đoạn đầu của việc hình thành chính sách thường bắt đầu.
Hội Đồng Quản Trị và Chính Sách của Ủy Ban Khu Vực Atlanta có các cuộc họp thường xuyên theo lịch trình. Mỗi cuộc
họp này công chúng có quyền tham dự và là cơ hội cho họ đóng góp những suy nghĩ theo chương trình họp. Chính sách sau
mô tả những gì công chúng có thể biết trước về thông báo, chương trình họp, thủ tục bình luận công khai, các tài liệu trình
bày và tài liệu nhận xét của công chúng. Tất cả các cuộc họp đều được tiến hành theo các luật Họp Công Khai của Georgia.

Thông báo công khai
Thông báo công khai cho các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị của ARC được cung cấp trước cuộc họp. ARC xuất bản hàng
năm lịch tổng quát năm và tháng, có sẵn những ngày đã dự tính cho các cuộc họp và giữ các văn bản hiện tại này cho cả
năm. Các tài liệu về cuộc họp được gửi qua mạng cho các thành viên của hội đồng ARC, các pháp lý địa phương và cũng
được đăng trên trang web của ARC tại www.atlantaregional.com/about-us/board-committees.
Lịch hàng năm của các cuộc họp vẫn không thay đổi từ năm này sang năm khác. Buổi họp của Hội Đồng Quản trị được tổ
chức vào lúc 1:00 trưa ngày thứ Tư của tuần thứ Tư mỗi tháng, từ tháng Một đến tháng Mười, và vào thứ Tư đầu tiên của
tháng Mười Hai. Ngày và giờ họp được bao gồm trong mỗi chương trình nghị sự của Hội Đồng Quản Trị.
Các chi tiết về lịch họp của ủy ban chính sách được đăng trên trang của mỗi ủy ban trên trang web của ARC, và những thay
đổi về lịch trình họp sẽ được đăng trên các trang này ít nhất một tuần trước cuộc họp, trừ khi xảy ra các trường hợp khẩn
cấp.

Chương trình
Theo quy định của ARC, các chương trình họp của hội đồng quản trị được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi điện tử cho các
thành viên hội đồng quản trị và được đăng trên trang web của ARC ít nhất 7 ngày trước các cuộc họp định kỳ thường xuyên.
Thay đổi trong chương trình của buổi họp có thể được thực hiện cho đến ngày họp; tuy nhiên, không có vấn đề lớn lao hoặc
các mục quyết định có thể được thêm vào chương trình nghị sự trong vòng ba ngày kể từ cuộc họp. Nếu các vấn đề hoặc các
mục quyết định được thêm vào sau khi chương trình nghị sự được gửi ra, tất cả các thành viên của hội đồng sẽ được thông
báo về những thay đổi này ít nhất 48 giờ trước cuộc họp. Các mục được bổ sung trong vòng ba ngày kể từ cuộc họp chỉ
nhằm cho mục đích thảo luận. Hội đồng quản trị phải tuyên bố một trường hợp khẩn cấp để đưa ra các ngoại lệ cho các điều
khoản này.
Các chương trình nghị sự của ủy ban chính sách cũng được gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi bằng điện tử cho các thành
viên ủy ban và được đăng trên trang web ít nhất 7 ngày trước ngày họp.

Nhận xét công khai
Một giai đoạn bình luận công khai là một phần của mỗi cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị và các Ủy Ban Chính Sách.
Nhận xét của công chúng có thể dẫn đến thảo luận của hội đồng, thường được đưa vào các khuyến nghị và quyết định. Để
đưa ra nhận xét của công chúng, cần phải đăng nhập trong 30 phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Thẻ đăng nhập sẽ có sẵn
tại mỗi cuộc họp.
Trước cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị ARC, các nhà bình luận được khuyến khích cung cấp các bình luận bằng văn

bản, qua fax, e-mail hoặc thư gửi đến Văn Phòng Giám Đốc Điều Hành ARC, để được phân phối đến các thành viên hội
đồng và là một phần trong chương trình nghị sự của họ.
Thông báo trước về ý định yêu cầu phát biểu cũng được khuyến khích và nên được chuyển đến Văn Phòng Giám Đốc
Điều Hành ARC, tốt nhất là không ít hơn 5 ngày trước cuộc họp.
Các cuộc họp Hội Đồng ARC được mở cho công chúng và có thời gian để công chúng đặt câu hỏi hoặc đưa ra ý kiến.
Mười (10) phút vào đầu cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị được dành cho các ý kiến của công chúng và không cần có phiếu
bầu của hội đồng, dựa trên đăng ký phát biểu của người bình luận trước cuộc họp. Mỗi người sẽ được 2 phút để phát biểu ý
kiến của họ.
Việc phân phối thời gian này và thời gian tổng thể cho bình luận công khai có thể được sửa đổi bởi Chủ Tịch Hội Đồng
ARC hoặc đa số phiếu của các thành viên Ủy Ban hiện diện. Nếu không thể phát biểu với Hội Đồng Quản Trị do hạn chế
về thời gian, các nhà bình luận được khuyến khích đưa ra bình luận bằng văn bản.
Ủy Ban Chính Sách của ARC là các ủy ban làm việc của Hội Đồng Quản Trị ARC. Các nhóm này gặp nhau để xem xét các
công việc cụ thể theo quy định, được yêu cầu do nhân viên, Ủy Ban hoặc do chính ủy ban đó khởi xuố ng. Tất cả các cuộc
họp của Ủy Ban Chính Sách đều mở cho công chúng và có thời gian để công chúng đặt câu hỏi hoặc đưa ra ý kiến. Mười
(10) phút vào đầu mỗi cuộc họp của Ủy Ban được chỉ định để công chúng trình bày với Ủy Ban về bất kỳ mục nào mà không
cần phiếu của Ủy Ban. Nếu không thể nói chuyện với Uỷ Ban do hạn chế về thời gian, các nhà bình luận được khuyến khích
đưa ra ý kiến bằng văn bản. Bất cứ thay đổi nào về việc phân phối thời gian được chỉ định cần có sự thảo luận và quyết định
của ủy ban.
Khi các ý kiến đóng góp được trình bày với các ủy ban chính sách, một bản tóm tắt ý kiến của công chúng trình bày cho ủy
ban sẽ được đưa ra trong các biên bản cuộc họp của ủy ban. Theo ý kiến của chủ tịch ủy ban, một bản tóm tắt ngắn gọn bằng
lời về các nhận xét sẽ được Hội Đồng Quản Trị lưu ý.
Đôi khi các yêu cầu về quy định cho phép đánh giá công khai và các giai đoạn bình luận thu thập được của công chúng từ
các tài liệu Kế Hoạch hoặc Chính Sách. Trong những trường hợp này, ARC sẽ tổ chức các đợt xem xét và góp ý chính
thức công khai để có được nhận xét về dự thảo của các kế hoạch và chương trình. Khi quy trình kế hoạch yêu cầu một
cuộc điều trần công khai chính thức, một trong những phiên điều trần sẽ được tổ chức trước ủy ban chính sách hoặc toàn
bộ Hội Đồng Quản Trị khi bắt đầu cuộc họp định kỳ của họ.
Các nhận xét thường được chấp nhận bằng văn bản trong thời gian bình luận hoặc bằng lời tại (các) buổi điều trần công
cộng. Trong những trường hợp khi một cuộc xem xét và bình luận công khai chính thức được tổ chức, toàn bộ Hội Đồng
Quản Trị và ủy ban chính sách nếu thích hợp sẽ có cơ hội thảo luận các nhận xét nhận được, trước khi đưa ra quyết định
hoặc bỏ phiếu để thông qua kế hoạch hoặc chính sách.

Các Tài Liệu Trình Bày
ARC sử dụng các tài liệu trình bày, chẳng hạn như bản đồ, biểu đồ, đồ thị, minh hoạ, slide PowerPoint và chiếu phim để giải
thích các dữ liệu và khái niệm tại các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị. ARC cũng có thể sử dụng tài liệu phát tay và bảng
quảng cáo để trưng bày các thông tin. Phòng họp của ARC được trang bị máy chiếu và hệ thống âm thanh để trưng bày
thông tin bằng hình ảnh và âm thanh, bao gồm hệ thống microphone nghe rõ ràng được sử dụng để thảo luận trong cuộc họp.
Tài liệu có sẵn bằng điện tử trong mỗi cuộc họp và người tham dự được khuyến khích sử dụng PDA của họ để truy cập tài
liệu trong cuộc họp.

Tài Liệu và Đăng Thông Tin
Một bản tóm tắt về quá trình cuộc họp của Hội Đồng Quản Lý ARC được chuẩn bị và đăng tải trên trang web của ARC,
www.atlantaregional.com/about-us/ board--committees/arc-board, trong vòng hai ngày làm việc kể từ cuộc họp. Bản tóm
tắt cuối của cuộc họp, dựa trên các chi tiết thu được từ báo cáo của phóng viên tòa, được đăng khoảng ba tuần sau cuộc
họp, đồng thời chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp cũng sẽ được đăng. Tóm lược cuộc họp được Hội Đồng Quản Trị
thông qua tại cuộc họp kế tiếp của họ. Bản tóm lược cuối này chứa những nhận xét bằng lời nhận được từ công chúng. Bất
kỳ ý kiến công khai văn bản nào nhận được trước cuộc họp của Hội Đồng Quản Lý ARC sẽ được đưa lên trang web của
ARC với hai ngày tóm lược.
Có các thủ tục cho ý kiến công chúng nhận được trong quá trình quy hoạch quy trình. Các nhận xét này được ghi lại và chia

sẻ với ủy ban chính sách và được đưa lên trang web của ARC trước khi thông qua kế hoạch hoặc chính sách. Trong nhiều
trường hợp, những ý kiến đáng kể được bao gồm trong chính bản kế hoạch.
Để biết các lịch họp của ủy ban, vui lòng truy cập trang web của ARC tại www.atlantaregional.com hoặc gọi cho văn
phòng ARC tại số 404.463.3100.
Được thông qua ngày 24/09/14

