Ủy Ban Khu Vực Atlanta (Atlanta Regional Commission)
Ủy Ban Khu Vực Atlanta là cơ quan quy hoạch khu vực cho 10 quận của Atlanta. ARC làm việc với các
lãnh đạo của khu vực để tập trung sự lưu ý và nguồn lực vào các vấn đề quan trọng.








Lập kế hoạch mới cho phương tiện vận chuyển và lựa chọn đi lại
Khuyến khích sự phát triển của các cộng đồng có thể đi bộ và dễ sống
Sáng suốt quản lý các tài nguyên nước quý giá
Cung cấp các dịch vụ cho các cao niên và tàn tật của khu vực
Giúp các doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo các công nhân để đáp ứng sự cần thiết
Cung cấp dữ liệu để giúp thông báo cho các quản lý và những người quyết định
Phối hợp với các cơ sở chủ yếu để dự bị cho một khu vực an toàn

Cơ quan này phục vụ như một người triệu tập của khu vực, tập họp các nhóm liên quan đa dạng để
giải quyết các vấn đề quan trọng nhất mà đô thị Atlanta phải đối mặt. Đồng thời ARC cung cấp các
chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các cư dân nào muốn tạo nên sự thay đổi khác biệt cho
khu vực Atlanta.
Các thành viên chính phủ của ARC là Cherokee, Clayton, Cobb, DeKalb, Douglas, Fayette, Fulton,
Gwinnett, Henry và Rockdale, và thành phố Atlanta.

ARC làm gì?
Cao Niên & Các Dịch Vụ Sống Độc Lập
Ủy Ban Khu Vực Atlanta (ARC) hỗ trợ cuộc sống lành mạnh và lão hóa lành mạnh trong đô thị Atlanta
bằng cách cung cấp các dịch vụ được thiết kế để đảm bảo chất lượng cao cho cuộc sống của mọi
người ở mọi lứa tuổi và mọi khả năng:










Các phương án vận chuyển
Các lựa chọn cho nhà ở
Các bữa ăn đem đến nhà và các bữa ăn theo nhóm
Các dịch vụ người chăm sóc và hỗ trợ
Giao tiếp xã hội
Các chương trình sức khỏe
Các thuyết trình cộng đồng
Các hỗ trợ tại nhà
Các cơ hội tình nguyện

Các thông tin có thêm sẵn tại www.agewiseconnections.com hoặc gọi 404-463-3333
Các Dịch Vụ Vận Chuyển Nhân Sự
Dịch Vụ Vận Chuyển Nhân Sự (HST) bao gồm nhiều các lựa chọn dịch vụ được thiết kế để đáp ứng
nhu cầu các của người tàn tật, các cá nhân có thu nhập thấp và các cao niên. Một chương trình cung
cấp là Tập Huấn Vận Chuyển để giúp dạy cho mọi người cách vận chuyển an toàn và không tuỳ thuộc
bằng phương tiện giao thông công cộng. Các thông tin có thêm sẵn tại
http://atlantaregional.org/human-services-transportation.

WorkSource Khu Vực Atlanta
Qua WorkSource Khu Vực Atlanta, ARC cung cấp các dịch vụ cho người tìm việc tại các trung tâm tài
nguyên ở Cherokee, Clayton, Douglas, Fayette Gwinnett, Henry và Rockdale Counties.
Các dịch vụ bao gồm:





Đánh giá thử nghiệm nghề nghiệp
Đào tạo để sẵn sàng làm việc
Đào tạo để tìm kiếm việc làm
Hỗ trợ để tìm các nơi cung cấp đào tạo đã được phê duyệt

Các thông tin có thêm sẵn tại http://atlantaregional.org/job-training-education.
Các Phương Tiện Di Chuyển Lựa Chọn tại Georgia
Các Phương Tiện Di Chuyển Lựa Chọn tại Georgia cung cấp các chương trình để giúp các cá nhân và
công ty cải thiện trong việc di chuyển đi làm của họ bằng cách đi xe chung, vận chuyển công cộng, đi
xe ven chung, làm việc qua mạng, đi xe đạp hoặc đi bộ đến chỗ làm.
Các thông tin có thêm sẵn tại http://gacommuteoptions.com hoặc gọi 1-877-942-6784.
Kế hoạch Khu Vực Atlanta
ARC chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và cập nhật Kế Hoạch Khu Vực Atlanta, một kế hoạch với
nhiều chi tiết về các khoản đầu tư cần thiết để đảm bảo sự thành công của đô thị Atlanta trong tương
lai và cải thiện chất lượng cuộc sống của khu vực.
Kế hoạch 25 năm được phát triển với các đối tác cộng đồng của ARC và với sự đóng góp của công
chúng, nhằm mục đích "Chiến Thắng trong Tương Lai" bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng với một
đẳng cấp thế giới, xây dựng một nền cạnh tranh kinh tế và đảm bảo khu vực được lành mạnh, với các
cộng đồng dễ sống.

Hội Đồng Quản Lý của ARC
ARC được quản lý bởi một hội đồng với 39 thành viên bao gồm:






Chủ tịch quận từ mỗi quận trong 10 quận thành viên
Thị trưởng và thành viên hội đồng của thành phố lớn nhất trong khu vực (Thành phố Atlanta)
Một thị trưởng từ mỗi quận trong 10 quận thành viên, ngoại trừ Fulton vì có hai thị trưởng đại
diện (một từ Bắc Fulton và một từ Nam Fulton).
ột đại diện từ Bộ Ngoại Giao Georgia
15 thành viên công dân, được lựa chọn bởi các giám đốc của hội đồng ARC.

Hội đồng ARC họp vào lúc 1 giờ chiều. Vào thứ Tư của tuần thứ tư trong mỗi tháng từ tháng Một đến
tháng Mười, và thứ Tư đầu tiên của tháng Mười Hai.
Liên lạc với ARC: 404-463-3100 | www.atlantaregional.org

