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Khi chúng tôi nhìn lại 5 năm đầu sáng kiến về Đa Dạng 
và Hòa Nhập, chúng tôi đã thực hiện sáng kiến này với 
đôi mắt rộng mở và con tim háo hức. Khi những trang 
cuối của chương đầu cũng đã đánh dấu sự khởi đầu của 
một thập kỷ mới, không ai có thể biết trước được điều gì 
sẽ đến. Năm 2020 bị đổ dồn với nhiều thách thức chưa 
từng có dưới dạng virut corona mới, COVID-19 ở trên 
khắp thế giới tiếp đó là những bi kịch mà đã thức tỉnh đất 
nước chúng ta về sự thiếu sót trong công bằng chủng tộc. 

 

Đội ngũ nhân viên tận tâm và nhiệt huyết của chúng tôi đã 
kiên định, vững vàng trong suốt những thử thách này. Việc 
cải tiến đã giúp chúng tôi kết nối và phục vụ theo nhiều 
cách mới. Hạt giống của sự tò mò, sự tự nhận thức về bản 
thân, cũng như tính linh hoạt đã được gieo trồng và nuôi 
dưỡng qua việc xây dựng mối quan hệ, tập thể lãnh đạo 
và sự hợp tác. Chúng tôi đã nỗ lực tạo một môi trường hòa 
nhập và lực lượng lao động đa dạng cho những người 
phục vụ và những người mà chúng tôi phục vụ.  Chúng tôi 
đã chứng kiến văn hóa phát triển ở mọi cấp độ hoạt động, 
củng cố giá trị về tính liêm chính, trách nhiệm quản lý, cam 
kết và nỗ lực nhằm nâng cao kết quả ở: 

 

• Dịch Vụ Đặc Biệt dành cho Nhiều Đối Tượng Khách Hàng 
 

• Sự Hội Nhập của Toàn Bộ Nhân Viên và Khách Hàng 
 

• Lực Lượng Lao Động Có Động Lực Gắn Bó 
 

• Tính Hiệu Quả & Đổi Mới của Tổ Chức 
 

Được xây dựng trên nền tảng tiến độ từ khi có sáng kiến Đa 
Dạng và Hòa Nhập, báo cáo dưới đây nêu bật một loạt các 
thành tựu của chúng tôi trong năm nay và chỉ ra con đường 
đầy thử thách nhưng cũng đầy thú vị ở phía trước. 

Helen N. Robbins-Meyer 
 

Giải thưởng NACo 2020 là một sự xác nhận cho sự cống 
hiến và làm việc chăm chỉ của nhân viên của Quận và nêu 
bật một số thành tựu đạt được từ Kế Hoạch Chiến Lược  
Đa Dạng và Hòa Nhập của chúng tôi. 

1. Tập San về Đa Dạng và Hòa Nhập 
2. Đào Tạo Trực Tuyến về Tách Riêng Thế Hệ 
3. Hội Thảo về Hoàn thiện Bản thân 
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Chúng tôi là Quận 
 

 

Một trong những mục tiêu đa dạng của chúng tôi là để lực lượng lao động 
của chúng tôi phản ánh những người mà chúng tôi phục vụ trong cộng đồng. 
Như đã nêu, chúng tôi phối hợp với lực lượng lao động hiện có của Quận 
San Diego như được nêu trong Cuộc Điều Tra Dân Số năm 2010.  Bằng việc 
đảm bảo sự đa dạng nhiều sắc tộc trong lực lượng lao động của mình, chúng 
tôi có thể cung cấp tốt hơn các dịch vụ đẳng cấp thế giới cho 3,3 triệu cư dân 
cũng như củng cố mối quan hệ trong cộng đồng. 
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Trưởng nhóm D&I 
Năm ngoái, Người đi đầu - Trưởng Nhóm D&I đã được chọn đại diện cho từng Nhóm Quận bởi Phó 
Chánh Văn Phòng Hành Chính (DCAO’s). Các Trưởng Nhóm sẽ hoạt động như những người đi đầu 
đưa ra sáng kiến ở cấp quản lý nhằm hướng thông tin và thúc đẩy đối thoại giữa các Quán Quân 
Cấp Bộ mà họ đại diện và các nhóm quản lý của bộ. Họ đều có tất cả những đặc điểm của một 
Người đi đầu D&I. Họ thường gặp gỡ và cộng tác với Nhóm D&I của DHR để được liên tục thông 
báo về những nhu cầu, sự thành công cũng như lĩnh vực trọng tâm để thiết lập cơ hội giao tiếp nhất 
quán và theo mạch xuyên suốt sự hoạt động ở các cấp trong tổ chức. 

 

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ 
TẦNG ĐỂ THỰC HIỆN 
VÀ DUY TRÌ KẾ HOẠCH 
CHIẾN LƯỢC D&I 
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Kết Quả: 
Tập San D&I đã chuyển đổi từ một email hàng tháng sang một ấn phẩm tương tác hàng quý, cung cấp 
nhiều loại thông tin, nguồn hỗ trợ, và hoạt động có hướng dẫn cho Người đi đầu Đa Dạng và Hội Nhập 
(D&I) của bộ. Tập San đóng vai trò như một công cụ nắm bắt và chia sẻ những ý tưởng, câu chuyện về 
những điều đang xảy ra tại nơi làm việc và trong cộng đồng của chúng ta. Sử dụng nhiều chủ đề thuộc 
sự quan tâm của con người, ở nhiều định dạng khác nhau, chúng tôi thu hút người đi đầu bằng việc tập 
trung vào những chủ đề có liên quan và hướng tới các mục tiêu D&I trong tương lai. Tập San D&I là một 
cầu nối thông tin cho những người thực hiện việc hòa nhập quan trọng đối với tuyến đầu dịch vụ của 
Quận. Tập San đưa ra nhiều ví dụ sâu sắc về sự hòa nhập, kết nối và tham gia bằng việc sử dụng phương 
tiện kỹ thuật số để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận và xây dựng sự gần gũi đồng cảm. 

 

CUNG CẤP DỊCH VỤ 
CÔNG ĐẲNG CẤP 
THẾ GIỚI BẰNG  
VIỆC SỬ DỤNG KHẢ 
NĂNG VĂN HÓA VÀ 
NGÔN NGỮ 
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Các hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về sự đa dạng 
văn hóa, kết nối nhân viên với các nguồn hỗ trợ trên toàn quận để 
phục vụ tốt hơn nhiều đối tượng khách hàng của chúng tôi, và tôn 
vinh tất cả những gì chúng tôi chia sẻ. 

 
 

 

 

Hội Thảo về Khả Năng Tiếp Cận 
Hội Thảo Trực Tuyến về Khả Năng Tiếp Cận đã được tổ chức kết hợp với Sáng Kiến Trải 
Nghiệm Khách Hàng để giúp xây dựng nhận thức về các vấn đề thuộc khả năng tiếp cận 
điện tử tiềm năng và cách giải quyết những vấn đề này. Nội dung bao gồm các phương 
pháp hay nhất và các quy định về pháp lý; việc thị phạm công nghệ hỗ trợ của David 
Stotland, một nhân viên khiếm thị của Quận; giới thiệu qua chương trình Siteimprove, một 
công cụ mà Quận hiện có để quét các vấn đề thuộc khả năng tiếp cận trên các trang web; 
và những điều chỉnh mẫu được đề xuất để khiến các trang web dễ tiếp cận hơn. 

Một chủ đề lặp đi lặp lại xuyên suốt sự kiện là những cải tiến về khả năng tiếp cận nội 
dung trang web kết hợp với sự tiếp xúc, hình ảnh, và ngôn ngữ hòa nhập, sẽ nâng cao 
trải nghiệm của mọi khách hàng. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một môi trường hòa nhập 
vươn tới mọi góc dịch vụ của chúng tôi bằng việc đặt câu hỏi “Người đọc của tôi là ai?” 
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Workshop về Hoàn thiện Bản thân 
Tạo một môi trường đa dạng và hội nhập là tối  
cần cho sự thành công của chúng tôi và được 
kết nối chặt chẽ với sứ mệnh của chúng tôi trong 
việc cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt cho 
những cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Nhóm 
D&I của DHR đã trù tính Workshop về Hoàn thiện 
Bản thân cho Nhân Viên như một hoạt động hợp 
tác chính trong hoạt động Tuần Lễ HEART (Lợi 
Ích, Chuyên Môn, Chu Đáo, Tôn Trọng và Kịp 
Thời) Dịch Vụ Khách Hàng Trên Toàn Quận. 
Kinh nghiệm học tập này đã khuyến khích nhân 
viên tham gia các cơ hội tương tác có ý nghĩa 
khám phá mối tương quan trực tiếp giữa việc 
cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt và nuôi 
dưỡng chính bản thân chúng ta về thể chất, tình 
cảm, văn hóa, tinh thần và trí tuệ. Để cung cấp 
dịch vụ đẳng cấp thế giới, chúng ta trước tiên cần 
hiểu việc tự chăm sóc hoàn thiện bản thân của 
chúng ta có nghĩa là gì. Sự kiện này đã đáp ứng 
như một hoạt động lên tới kịch điểm khi các nhân 
viên đã kết nối, khám phá các cách để nuôi 
dưỡng “bản thân tốt nhất” của họ đồng thời tạo 
ra cảm giác cộng đồng, kết nối và thuộc về giữa 
những người tham gia. 
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-NGƯỜI THAM GIA HỘI THẢO 

Hội Thảo Đa Ngôn Ngữ Làm Đòn Bẩy 
Với tư cách là một quận “cam kết đánh giá cao 
tính đa dạng và thực hiện sự hòa nhập”, Hội Thảo 
Đa Ngôn Ngữ Làm Đòn Bẩy đã chứng minh lợi 
ích của đa ngôn ngữ từ các nhân viên của chúng 
tôi và nhiều cơ hội mở rộng mà chúng tôi có được 
để cung cấp dịch vụ “trên tầm”. 

Sự kiện kéo dài một giờ đồng hồ đã được tổ chức 
để cho thấy tính độc đáo của từng ngôn ngữ trên 
thế giới và nêu bật những khoảnh khắc mà khả 
năng giao tiếp ở nhiều ngôn ngữ là một vốn quý. 
Trải nghiệm tương tác trực tuyến này đã khuyến 
khích người tham gia chia sẻ kinh nghiệm và 
tham gia cuộc trò chuyện đồng thời thể hiện giá 
trị đa dạng ngôn ngữ, cách tận dụng ngôn ngữ, 
và chia sẻ các nguồn hỗ trợ dịch và nguồn hỗ trợ 
ngôn ngữ cụ thể. 

Câu chuyện được đưa ra là một cuộc phỏng vấn 
với bà Fery Samani từ Bộ Nông Nghiệp và Đo 
Lường của chúng ta. Samani đã di cư từ Iran tới 
Hoa Kỳ vào những năm đầu sự nghiệp của bà. Bà 
đóng vai trò là đầu mối liên hệ giữa Hiệp Hội 
Chuyên Nghiệp Người Mỹ gốc Iran (AIAP) và 
Chương Trình Tiếp Cận Hỗ Trợ COVID-19, cung 
cấp dịch vụ giao mua hàng thực phẩm miễn phí cho 
những người dễ bị tổn thương kèm rào cản ngôn 
ngữ. Câu chuyện của bà là một tín hiệu về việc 
ngôn ngữ có thể đem lại ánh sáng như thế nào cho 
những người cảm thấy bị thiếu kết nối do sự khác 
biệt và nêu bật lợi ích của đa dạng ngôn ngữ. 
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CCOOMMPPLLE
TIETIONON 

 

 

 

Một Loạt Khóa Đào Tạo về Đa Dạng 
& Hội Nhập Toàn Quận 

• Nhiều Thế Hệ ở Nơi Làm Việc 

• Thúc Đẩy một Nơi Làm Việc Hội Nhập 

• Từ Tôi thành Chúng Tôi 

• Phục Vụ Nhiều Đối Tượng Khách Hàng 

• Sự Tách Riêng Thế Hệ 
• Tổng Quan về Năng Lực Văn Hóa 

• Đa Dạng & Hòa Nhập dành cho Quản Đốc 

• Khám Phá Đa Dạng Ngôn Ngữ 
 

100% người trả lời tham gia khóa đào 
tạo D&I dành cho Nhân Viên Mới, “Từ Tôi 
thành Chúng Tôi,” đã trả lời rằng họ hiểu mục 
tiêu và tầm nhìn về tính đa dạng của Quận. 

 

 

 

97%  học viên cho biết các ví dụ, tài liệu 
và nội dung đào tạo phản ánh sự cam kết của 
Quận đối với lực lượng lao động đa dạng. 

 
 

CÁC KHÓA ĐÀO 
TẠO D&I TRÊN 
TOÀN QUẬN HIỆN 
CÓ DÀNH CHO 
NHÂN VIÊN COSD 

10   Lớp Học 
9  Video 

12   Trực Tuyến 
2  Hội Thảo web 

3.928 
NHÂN VIÊN THAM GIA KHÓA 
ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TỚI D&I 

 

5.289 
SỐ GIỜ ĐÀO TẠO  
ĐA DẠNG & HÒA NHẬP 

7.360 
HOÀN THÀNH CÁC KHÓA 
ĐÀO TẠO TRÊN TOÀN QUẬN 
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98% 
NHÌN CHUNG THỎA 
MÃN VỚI TỪ TÔI 
THÀNH CHÚNG TA 

 
1,770 Lớp Học 
1,894 Video 
3.300 Trực Tuyến 

396 Hội Thảo Web 

HOÀN THÀNH 

33 

Giáo Dục 



 

 

 
Các Nhóm Hỗ Trợ Nhân Viên của Quận (ERG) là một 
phần văn hóa đang phát triển mạnh của Quận. Nỗ lực 
của họ sẽ nâng cao nhận thức văn hóa, hỗ trợ tiếp cận 
lực lượng lao động, tuyển dụng và duy trì nhân viên, 
hợp tác với các bộ và tổ chức cộng đồng để thúc đẩy 
các sáng kiến của Quận, đồng thời cung cấp cơ hội kết 
nối và phát triển nghề nghiệp. 

Ngày 15/10/2019 
Kỷ Niệm Tháng Di Sản Tây Ban Nha 
được tài trợ bởi SDCLA 

Ngày 15/11/2019 
Holiday Mixer      
được tài trợ bởi ERGs 
Ngày 16/12/2019                 
Vòng Hoa Trên Khắp Nước Mỹ 
được tài trợ bởi VALOR 

Ngày 20/12/2019 
Chương Trình Ngày Lễ dành cho Các 
Anh Hùng của Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ 
được tài trợ bởi EWA 
Ngày 19/1/2020 
Diễu Hành trong Cuộc Diễu Hành  
của Martin Luther King Jr. 
được tài trợ bởi AAACE 
Ngày 28/2/2020 
Lễ Kỷ Niệm Tháng Lịch Sử Đen 
được tài trợ bởi AAACE 

Ngày 1 & 4/5/2020 
Tháng Di Sản API - Xem Netflix 
Thảo Luận & Tiệc 
được tài trợ bởi APACE 
Ngày 07/6/2020 
Lễ Kỷ Niệm  
Ngày Quốc Khánh Philippines 
được tài trợ bởi CSDFEA 
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Nhóm Hỗ Trợ Nhân Viên 

 Ngày 11/7/2019 
Thắp Sáng Đêm để Tự Hào 
được tài trợ bởi LGBTQA 
Ngày 28/9/2019  
Lễ Kỷ Niệm Tháng Lịch Sử 
Người Mỹ gốc Philippine  
được tài trợ bởi CSDFEA 
Ngày 11/10/2019 
Ngày Công Khai Quốc Gia 
được tài trợ bởi LGBTQA 
 

 

Nhóm Hỗ Trợ Nhân Viên 
 

Hợp Tác 



 

Bộ Nông Nghiệp và Đo Lường (AWM) của LUEG tự hào được nhận Giải Thưởng Đa 
Dạng và Hòa Nhập của Joe Cordero năm 2019. Bộ đã xây dựng một đội ngũ Người đi 
đầu D&I tận tâm và nhiệt huyết, luôn quảng bá thông điệp và tầm nhìn về Đa Dạng và 
Hòa Nhập, giúp thúc đẩy môi trường hòa nhập cho nhân viên cũng như khách hàng. Cho 
dù đó là bằng việc đưa ra những tài liệu tiếp cận và quy trình hoạt động nội bộ ở nhiều 
ngôn ngữ; tổ chức trải nghiệm văn hóa chào đón như quán bar cà phê quốc tế của họ, 
hoặc đào tạo các nhà quản lý và nhân viên về hòa nhập; AWM đã rất chăm chỉ để biến 
D&I trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động của mình. 

 

Bộ Quản Lý Nhân Sự và FG3 đã hợp tác với Đối Tác Công Nghiệp và Đối Tác Lực 
Lượng Lao Động San Diego để khởi động Chương Trình của Jay.  Hai mươi vị trí 
thực tập có lương đã được tạo cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển, với 
mục đích cung cấp kinh nghiệm làm việc và kỹ năng công việc liên quan giúp họ đủ 
điều kiện vào các vị trí cố định của Quận. 

 

Nhóm Chuyển Hóa D&I của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sự (HHSA) đã đi sâu 
vào dữ liệu về Sự Tham Gia của Nhân Viên liên quan đến trải nghiệm hòa nhập của 
nhiều nhóm nhận dạng khác nhau tại HHSA. Dữ liệu này đã được trình bày với Nhóm 
Quản Lý của HHSA và trên 500 nhà quản lý và lãnh đạo tại Diễn Đàn Nhà Quản Lý.  
Việc thảo luận và tìm kiếm giải pháp tập thể đã diễn ra để xác định chiến lược nâng 
cao trải nghiệm hòa nhập cho những nhóm có mức hòa nhập thấp hơn. Nhóm 
Chuyển Hóa được dành cho việc phát hiện và loại bỏ rào cản hòa nhập sao cho mọi 
nhân viên có thể là chính mình và trải nghiệm sự hòa nhập tại nơi làm việc. 

Văn Phòng Luật Sư Bào Chữa Công tại PSG đã lập Chương Trình Khởi Đầu Mới  
để giáo dục và ủng hộ những người trước đây bị kết án về tội bất bạo động, những 
người muốn vượt qua những lỗi lầm trước đây của mình và bắt đầu lại. Các Luật Sư 
Bào Chữa Công sẽ điều tra tiền sử tội phạm của thân chủ, xây dựng kế hoạch vụ án 
Khởi Đầu Mới toàn diện, và tìm kiếm mọi biện pháp giảm nhẹ tội phù hợp. Mục tiêu 
là để người đó tái hòa nhập cộng đồng thành công, cải thiện khả năng tiếp cận việc 
làm, nhà ở, giáo dục và các dạng tham gia khác của công dân, giảm sự tái phạm, và 
cải thiện sự an toàn trong cộng đồng. 
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Những Bước Tiếp Theo: Đa Dạng và Hòa Nhập 
Năm 2020 đã là một năm khác thường và khi bước sang năm tài chính 2020-2021, chúng tôi dự 
kiến có thêm nhiều sự kiện đòi hỏi thêm nhiều thay đổi và đổi mới táo bạo. Có nhiều cơ hội ở mọi 
cấp trong tổ chức của chúng tôi để duy trì chúng tôi tiến lên phía trước. Gần đây, chúng tôi đã tăng 
cường tiếng nói của Hội Đồng Quản Lý D&I được giao nhiệm vụ lập ưu tiên và tầm nhìn chiến lược 
để thúc đẩy tiến độ trên toàn doanh nghiệp và theo dõi giám sát việc thực hiện cũng như Kế Hoạch 
Chiến Lược. Gần đây, Ủy Ban Quan Hệ Con Người Leon L. Williams (HRC) đã được phục vị với 31 
thành viên tham gia. Mục tiêu của HRC là thúc đẩy mối quan hệ tích cực của con người, sự tôn 
trọng, và tính liêm chính của mọi cá nhân bất kể giới tính, tôn giáo, văn hóa, dân tộc, khuynh hướng 
tình dục, tuổi tác, hoặc tình trạng công dân. Chúng tôi cũng mong muốn thành lập Văn Phòng Công 
Bằng Chủng Tộc và Bình Đẳng mới để đưa ra tiếng nói và quan điểm đối với các quy trình chính 
sách và ngân sách. Ở cấp độ nhân viên, chúng tôi được khuyến khích bởi sự tham gia của nhân 
viên ở các diễn đàn lắng nghe nhân viên ERG thường xuyên. Nhóm D&I của DHR lên kế hoạch mở 
rộng sự hỗ trợ của họ đối với Người đi đầu qua việc ra mắt và học hỏi hàng quý gắn liền với Tập 
San D&I và nỗ lực được điều phối với các Trưởng Nhóm D&I trong suốt năm. Và như mọi khi, Người 
đi đầu D&I của bộ luôn tìm kiếm cơ hội cung cấp giáo dục và học hỏi về tính đa dạng, sự hòa nhập, 
và năng lực văn hóa. Mỗi bộ phận đều có vai trò riêng của mình, cũng như mỗi chúng ta đều có vai 
trò trong việc đưa chúng ta đến gần hơn với nền văn hóa bình đẳng và sự thuộc về. 
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