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*Hình ảnh tự chụp được sử dụng xuyên suốt tài liệu này là những Người Ủng Hộ Đa Dạng & Hòa Nhập của Bộ Phận từ Chiến Dịch Tháng 10 Năm 2020

MỤC LỤC
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Trong năm qua, chúng tôi đã trải qua quá trình chuyển đổi lịch sử và 
điều chỉnh theo sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu và cung cấp dịch 
vụ. Đội ngũ nhân viên tận tâm và nhiệt huyết của chúng tôi đã nỗ lực 
vượt qua những thách thức này với khả năng phục hồi bền bỉ. Chúng tôi 
đã đứng trên nền tảng của các giá trị liêm chính, quản lý và cam kết tìm 
kiếm những cách thức sâu xa hơn để giúp tất cả nhân viên và cư dân của 
chúng tôi được hiểu và lắng nghe để họ có thể phát triển.

Trọng tâm nỗ lực của chúng tôi là những tiếng nói đa dạng tạo nên sự 
đa dạng của Quận San Diego.  Trong nội bộ, chúng tôi đã mở các diễn 
đàn để thảo luận về kinh nghiệm của chúng tôi với nạn phân biệt chủng 
tộc, các rào cản cơ hội và đấu tranh với các chuẩn mực mới. Trong các 
cộng đồng của chúng tôi, những nỗ lực tham gia đang tận dụng kinh 
nghiệm sống và quan điểm đa dạng để định hình các chương trình và 
chính sách. Những nỗ lực này hỗ trợ xác định và giải quyết nạn phân 
biệt chủng tộc mang tính hệ thống, tôn vinh những tiếng nói đi trước khi 
chúng tôi tìm cách mở rộng cơ hội cho những người không được phục 
vụ trong lịch sử. 

Chúng tôi đang tập trung các chiến lược tổ chức của mình vào các kết 
quả công bằng và tạo ra một văn hóa thân thuộc tại nơi làm việc theo 
tất cả các cách chúng tôi phục vụ. Kết quả bình đẳng là điều kiện mục 
tiêu mà chúng tôi hướng tới trong cộng đồng, nơi mọi cá nhân từ mọi 
đối tượng nhân khẩu đều có thể tham gia, thành công và phát huy hết 
tiềm năng của họ trong cuộc sống (phỏng theo Liên Minh Chính Phủ về 
Chủng Tộc & Công Bằng và PolicyLink). Chúng tôi đã bắt đầu hành trình 
này bằng việc tăng cường các lộ trình phát triển theo cá nhân, theo tổ 
chức và theo chương trình bằng cách tương tác với các chuyên gia, mở 
rộng cơ hội lắng nghe ý kiến từ cộng đồng và bổ sung vào cơ cấu tổ chức 
của chúng tôi.  Chúng tôi kiên định trong cam kết nâng cao kết quả về: 

 Dịch Vụ Đặc Biệt cho Các Khách Hàng Đa Dạng của Chúng Tôi

 Hòa Nhập cho Tất Cả Nhân Viên và Khách Hàng

 Lực Lượng Lao Động Có Động Lực và Gắn Bó

 Hiệu Quả và Đổi Mới Tổ Chức

Chúng tôi hiểu rằng chỉ tin vào nguyên nhân này là chưa đủ. Phải thực 
hiện những hành động táo bạo và có chủ đích. Chúng tôi nỗ lực để 
đưa ra những lựa chọn có ý nghĩa này mỗi ngày. Hãy đọc tiếp và để câu 
chuyện mở ra khi bạn khám phá báo cáo sau đây.

Thông điệp từ Giám Đốc Hành Chính của chúng tôi 
Helen N.Robbins-Meyer

Giám Đốc Hành Chính
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Nhóm 
Nguồn Lực  

Nhân Viên (ERG)

Quận San Diego có 10 Nhóm Nguồn 
Lực Nhân Viên dồi dào đóng vai trò 
quan trọng trong việc thúc đẩy cam kết 
của chúng tôi đối với sự đa dạng cũng 
như tạo ra và duy trì một nơi làm việc 
hòa nhập. Các ERG cung cấp cho nhân 
viên các hoạt động kết nối và phát triển 

nghề nghiệp, hỗ trợ các sáng kiến 
của Quận và thúc đẩy nhận  

thức về văn hóa.

Văn Phòng 
Công Bằng &  

Công Bằng Chủng Tộc

Tận tâm thu hút cộng đồng để tạo ra 
sự thay đổi mang tính chuyển biến, lâu 
dài, cấu trúc và hệ thống trong chính 
quyền Quận San Diego.

Leon L.Williams 
Ủy Ban Các Mối Quan Hệ Con Người

Ủy ban gồm 31 thành viên được thành 
lập để thúc đẩy các mối quan hệ tích 
cực của con người, sự tôn trọng và tính 
chính trực của mọi cá nhân ở Quận 
San Diego.

Phòng Công Bằng  
Nguồn Nhân Lực, 
Bộ Phận Đa Dạng  
& Hòa Nhập (EDI)

Tập trung nội bộ vào việc tích hợp 
sự công bằng, đa dạng và hòa nhập 
vào Văn Hóa tổ chức của Quận và trở 
thành bộ phận hỗ trợ cụ thể trong các 
lĩnh vực tuyển dụng, thuê và phát 
triển/thăng tiến nghề nghiệp. 

Văn Phòng 
Đạo Đức & Tuân Thủ

Bộ phận chuyên thúc đẩy văn hóa liêm 
chính, thực hiện Bộ Quy Tắc Đạo Đức, 
thúc đẩy đạo đức và tuân thủ thông 
qua các chính sách, chương trình và 
đào tạo đã phát triển, đồng thời rà 
soát các khiếu nại về hành vi phân biệt 
đối xử, gian lận, lãng phí và lạm dụng.

Hội Đồng Điều Hành về 
Đa Dạng & Hòa Nhập

Lãnh đạo điều hành về đa dạng tạo 
ra một văn hóa duy trì sự đa dạng và 
hòa nhập đi đầu cho các nhà lãnh đạo 
trong toàn doanh nghiệp bằng cách 
hướng dẫn chiến lược đa dạng và hòa 
nhập của Quận. 

CÔNG BẰNG, 
ĐA DẠNG 

& 
HÒA NHẬP

MÔ HÌNH ĐỐI 
TÁC D&I CỦA 
QUẬN SAN 

DIEGO
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Quận San Diego quảng bá và tôn vinh nền văn hóa và lịch sử đa dạng 
của khu vực tuyệt vời của chúng tôi. Từ những bãi biển đẳng cấp thế 
giới đến những ngọn núi và sa mạc hùng vĩ ở phía đông, địa lý cũng đa 
dạng như dân số của Quận San Diego. 

Mục tiêu của chúng tôi là để lực lượng lao động phản ánh trực tiếp các 
cộng đồng đa dạng mà chúng tôi phục vụ, do đó củng cố sự tập trung 
của chúng tôi vào trải nghiệm khách hàng. Năm nay, chúng tôi đã trình 
bày một cái nhìn chi tiết hơn về thành phần dân tộc và giới tính của lực 
lượng lao động ở các cấp độ khác nhau trong tổ chức của chúng tôi và 
so sánh với lực lượng lao động hiện có ở Quận San Diego theo Điều Tra 
Dân Số Năm 2010. (Dữ liệu Điều Tra Dân Số Năm 2020 sẽ được công bố vào 
tháng 6 năm 2022)

Chúng tôi biết sự đa dạng có nhiều hình thức và mong muốn hành trình 
mở rộng tầm nhìn của mình khi tìm kiếm thuật ngữ bao trùm hơn trong 
các chính sách của mình, mở rộng tính minh bạch của chúng tôi thông 
qua các công cụ bình đẳng ngân sách và trải qua quá trình chuyển đổi 
khi các phòng ban và văn phòng mới đi vào hoạt động. Khi làm như vậy, 
chúng tôi có thể tăng cường các mối quan hệ cộng đồng và cung cấp dịch 
vụ đẳng cấp thế giới cho 3,3 triệu cư dân của mình một cách tốt hơn. 

Trang 5    |   Báo Cáo Thường Niên về D&I cho Năm Tài Chính 20-21

Nhân Viên Quận*

Tuổi Trung Bình
Số Năm Phục Vụ Trung Bình

Nữ 
Nam 

Cựu Chiến Binh (Tự Báo Cáo)

21.351

44,7
8,4

60,21%
39,79%

1.031

Tất cả dữ liệu hiện tại được tính từ ngày 14 tháng 9 năm 2021

10,4%

*Bao gồm 4.108 nhân viên tạm thời

CHÚNG TÔI TÍNH
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 › 18.766 

Đào tạo D&I trên toàn quận  
Dành cho nhân viên của Quận San Diego

 › 11.587 

 › 6.450
Hoàn thành

trong số các khóa đào tạo trên toàn quận

Đa Dạng & Hòa Nhập
Giờ huấn luyện trên toàn quận

Nhân viên tham gia 

Trong các khóa đào tạo liên  
quan đến D&I trên toàn quận

 › 16.356 
Tổng cộng có liên quan đến Đa Dạng và Hòa Nhập

Các khóa đào tạo dành cho nhân viên trong toàn quận

THỐNG KÊ ĐÀO TẠO
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TÍCH HỢP
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BÌNH THƯỜNG HÓA
• Một phân tích được chia 

sẻ & các định nghĩa
• Khẩn cấp/ưu tiên

VẬN HÀNH
• Các công cụ bình  

đẳng chủng tộc
• Dữ liệu để phát triển 

chiến lược và thúc  
đẩy kết quả

HÌNH DUNG

TỔ CHỨC
• Cơ sở hạ tầng nội khu
• Quan hệ đối tác
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Năm vừa qua, Quận tiếp tục cam kết thúc đẩy một môi trường hòa nhập và thân thuộc 
bằng cách thực hiện hai chính sách mới cho toàn bộ tổ chức của chúng tôi.

Chính Sách #120 của Phòng Nguồn Nhân Lực ủng hộ việc sử dụng đại từ ở nơi làm việc, 
giúp tạo ra một nền văn hóa hòa nhập hơn. Chính sách đại từ tạo ra các cơ chế cho nhân 
viên để mọi người biết đến đại từ của họ, cho phép tỏa sáng sự đa dạng của chúng tôi.  
Nhân viên được khuyến khích dùng các đại từ của họ trong chữ ký email và các tài liệu của 
Quận đang được xem xét để có cơ hội sử dụng ngôn ngữ hòa nhập. ERG về LGBTQ+ của 
chúng tôi cũng đã có một bài thuyết trình xuất sắc về các phương pháp hay nhất để sử 
dụng đại từ ở nơi làm việc. Kết quả là các nhân viên đã học được cách sử dụng đại từ có thể 
giúp làm rõ bản dạng giới đồng thời thừa nhận toàn bộ bản dạng giới trong tổ chức của 
chúng tôi.

Hội Đồng Giám Sát đã thông qua Chính Sách A-139 của Hội Đồng Tiếp Cận Ngôn Ngữ vào 
ngày 17 tháng 11 năm 2020. Chính sách này quy định rằng các phòng ban hiện giờ nên 
cung cấp miễn phí Dịch Vụ Tiếp Cận Ngôn Ngữ (bằng miệng và bằng văn bản) cho ngôn 
ngữ được xác định là có Số Lượng Lớn Người Nói Tiếng Anh Hạn Chế cho cá nhân. Hiện 
tại, các ngôn ngữ này là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Ả 
Rập. Dịch Vụ Tiếp Cập Ngôn Ngữ giúp hỗ trợ khả năng tiếp cận công bằng vào các dịch vụ 
công. Thông qua sự giao tiếp phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ, Quận San Diego đang mở 
rộng cơ hội cho cư dân và khách hàng của chúng tôi.

Mô hình của Liên Minh Chính Phủ về Công Bằng Chủng Tộc (GARE) 
(Nguồn hình ảnh:  Hướng Dẫn Giao Tiếp GARE 2018)

MỤC TIÊU 2:
HÒA NHẬP CHO

 TẤT CẢ NHÂN VIÊN
 & KHÁCH HÀNG

HÒA NHẬP THÔNG 
QUA CHÍNH SÁCH

Động cơ cao quý nhất là công ích. Đó là phương châm của Quận. Để đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu của những người mà chúng tôi phục vụ, Quận San Diego đã thêm 
công bằng vào khuôn khổ nền tảng của chính quyền chúng tôi. Sau tuyên bố của 
Hội Đồng Giám Sát về phân biệt chủng tộc là một cuộc khủng hoảng sức khỏe 
cộng đồng vào ngày 12 tháng 1 năm 2021, các tuyên bố về tác động công bằng 
trở thành yêu cầu đối với tất cả các Thư của Hội Đồng. Những tuyên bố này phân 
tích các chính sách, dự án và thủ tục thông qua lăng kính công bằng. Điều này cho 
phép tổ chức của chúng tôi xác định xem các chính sách mới hoặc sửa đổi có khả 
năng làm tăng hay giảm bớt bất bình đẳng xã hội hoặc kinh tế hiện có hay không. 

Quận bổ sung thêm cho cam kết này bằng cách tham gia vào Liên Minh Chính 
Phủ về Chủng Tộc và Công Bằng (GARE). GARE là một mạng lưới quốc gia gồm 
các chính quyền địa phương hoạt động để thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và tăng 
cơ hội cho tất cả mọi người. Cam kết này giúp chúng tôi chủ động giải quyết các 
vấn đề bất bình đẳng trong hoạt động bằng cách bình thường hóa công bằng như 
một giá trị quan trọng.

MỤC TIÊU 1:
DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT 

CHO CÁC KHÁCH 
HÀNG ĐA DẠNG 
CỦA CHÚNG TÔI

TƯ CÁCH THÀNH 
VIÊN CÓ TÁC ĐỘNG

CÁC MỤC TIÊU ĐANG THỰC HIỆN
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Khả năng tiếp cận, ngôn ngữ thống nhất và mở rộng thông tin liên lạc trên toàn quận là điều quan 
trọng vào thời điểm tốt nhất. Chúng thậm chí còn quan trọng hơn trong thời gian thay đổi này. Năm 
tài chính này, Bộ Phận Công Bằng, Đa Dạng và Hòa Nhập của Phòng Nguồn Nhân Lực đã hợp tác 
với Văn Phòng Truyền Thông Quận cùng các cơ quan khác để mở rộng sự sẵn có của các nguồn lực 
thông qua nhiều phương tiện. 

Trung Tâm Đạo Đức, Công Bằng, Đa Dạng và Hòa Nhập được ra mắt trên trang chủ InSite của Quận 
vào tháng 10 năm 2020. Trung tâm mới đã đưa những tin mới nhất trong lĩnh vực đạo đức, công 
bằng, đa dạng và hòa nhập vào vị trí trung tâm trên trang chủ mạng nội bộ của chúng tôi. Các khoản 
đóng góp từ Văn Phòng Đạo Đức và Tuân Thủ, Hội Đồng Nhóm Nguồn Lực Nhân Viên, Văn Phòng 
Công Bằng và Công Bằng Chủng Tộc, và Phòng Nguồn Nhân Lực cung cấp cho nhân viên của Quận 
những tài nguyên chủ đề mới nhất, liên kết đến các sự kiện sắp tới, tiêu điểm từ Tập San D&I, v.v.

Tập San Đa Dạng & Hòa Nhập (D&I), một tài nguyên toàn diện hàng quý được biên soạn cho những 
Người Ủng Hộ D&I của Bộ Phận, có giao diện mới và phạm vi rộng hơn. Tài nguyên số hóa có một 
phần mới được gọi là Điểm Nổi Bật của Quận, nơi các nhân viên của Quận chia sẻ kinh nghiệm D&I 
của họ và những câu chuyện về hành trình D&I của tổ chức. Báo hiệu rằng một nền văn hóa đa dạng 
và hòa nhập sẽ thu hút tất cả chúng ta, khán giả đã được mở rộng ra tất cả nhân viên của Quận.

Hàng quý, các phiên Khởi Động & Tìm Hiểu trực tuyến đã được bổ sung để hỗ trợ nhu cầu ngày 
càng tăng và trách nhiệm của những Người Ủng Hộ D&I của Bộ Phận. Trong các phiên này, Người 
Ủng Hộ xem trước bản phát hành sớm của Tập San D&I mới nhất, nêu bật các cơ hội tham gia, phát 
triển kỹ năng và các diễn đàn thảo luận tiềm năng trong phòng ban của họ. 

Các tài nguyên hàng tuần của Trung Tâm chúng tôi, email Tập San D&I hàng quý và phạm vi tiếp 
cận rộng rãi với những Người Ủng Hộ của Bộ Phận đã thêm vào văn hóa thân thuộc ngày càng phát 
triển của chúng tôi tại đây, Quận San Diego.

MỤC TIÊU 3:
MỘT LỰC LƯỢNG 

LAO ĐỘNG 
CÓ ĐỘNG LỰC 

VÀ GẮN BÓ

TĂNG KHẢ  
NĂNG TIẾP CẬN 
NGUỒN LỰC

Với việc thành lập Sáng Kiến D&I, Hội Đồng Điều Hành về Đa Dạng & Hòa 
Nhập (D&I) được giao nhiệm vụ tạo ra một văn hóa duy trì sự đa dạng và 
hòa nhập đi đầu cho các nhà lãnh đạo trong toàn doanh nghiệp bằng cách 
hướng dẫn chiến lược đa dạng và hòa nhập của Quận. Nó được chia thành 
ba lĩnh vực trọng điểm: 

• đóng vai trò là hình mẫu và người ủng hộ của các quan điểm 
đa dạng và hành vi hòa nhập

• thiết lập các ưu tiên và tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển  
 toàn doanh nghiệp 
• giám sát việc thực hiện và giám sát kế hoạch. 

Hội Đồng Điều Hành D&I bao gồm ban lãnh đạo điều hành từ khắp Quận. 
Giám Đốc Hành Chính (CAO) đã chỉ đạo Hội Đồng Điều Hành D&I xem xét 
các mục tiêu và hành động cần thiết để loại bỏ tận gốc và ngăn chặn tình 
trạng phân biệt chủng tộc ở thể chế. Hội Đồng Điều Hành D&I theo hướng 
này đã đưa ra các sáng kiến giáo dục cho ban lãnh đạo của chúng tôi, hỗ trợ 
việc tạo ra các chính sách hòa nhập mới, đồng tài trợ một phiên lắng nghe 
và chuyển sự tập trung của chúng tôi sang nền tảng của các cấu trúc nội bộ. 
Hội Đồng Điều Hành D&I cam kết thực hiện công việc quan trọng này và 
luôn đặt nhận thức lên hàng đầu.

Hội đồng bao gồm, Phó Giám Đốc Hành Chính của Nhóm Môi Trường & 
Sử Dụng Đất, Sarah Aghassi; Phó Cố Vấn Cấp Cao của Quận, Smitha Arons; 
Giám Đốc Nguồn Nhân Lực, Susan Brazeau; Giám Đốc Phát Triển Nhà Ở 
và Cộng Đồng, David Estrella; Trợ Lý Đặc Biệt cho Cảnh Sát Trưởng, Nadia 
Binderup*; Thư Ký Hội Đồng Giám Sát, Andrew Potter*; Giám Đốc Văn Phòng 
Đạo Đức & Tuân Thủ, Claudia Silva (Chủ Tịch); Chánh Văn Phòng Giám Đốc 
Hành Chính, Natalia Bravo; Giám Đốc Văn Phòng Công Bằng và Công Bằng 
Chủng Tộc, Andrew Strong*; Trợ Lý Giám Đốc Hành Chính, Michael Vu; và 
Phó Cố Vấn Quận, Rachel Witt*; (*cho biết chỉ định mới).

MỤC TIÊU 4:
HIỆU QUẢ 

VÀ ĐỔI MỚI 
TỔ CHỨC

SỰ MỞ RỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG 
ĐIỀU HÀNH D&I

 BÁO CÁO 
THƯỜNG NIÊN 

VỀ ĐA DẠNG VÀ 
HÒA NHẬP CHO
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Như cố nhà thơ Maya Angelou đã từng nói: “Hãy làm tốt nhất có thể cho đến khi bạn hiểu rõ hơn. Sau đó, 
khi bạn hiểu rõ hơn, hãy làm tốt hơn”. Sau vụ sát hại George Floyd và sự thức tỉnh quốc tế đối với bất công 
về chủng tộc, Hội Đồng Nhóm Nguồn Lực Nhân Viên (ERG) của Quận San Diego đã tổ chức ba Phiên Lắng 
Nghe với sự tham dự của hàng trăm nhân viên. Các diễn đàn này tập trung vào những tiếng nói của Người 
Da Màu giải quyết các vấn đề về công bằng xã hội, công bằng và danh tính để cải thiện lực lượng lao động 
của Quận chúng tôi và trải nghiệm dịch vụ khách hàng. Những không gian dễ bị tổn thương này mang 
lại nhận thức về cách hành động - hoặc không hành động -  của cá nhân chúng ta đóng một phần vai trò 
trong những thiếu sót được thảo luận. Các Phiên Lắng Nghe này là chất xúc tác cho các suy ngẫm và phân 
tích của tổ chức nhằm tìm cách loại bỏ tận gốc sự phân biệt chủng tộc và thành kiến mang tính hệ thống. 

Giá trị của các quan điểm khác nhau đang trở thành một phần trong nhịp giao tiếp của chúng tôi. Vào 
tháng 6 năm 2021, Hội Đồng ERG, hợp tác với Hội Đồng Điều Hành D&I, đã tổ chức Phiên Lắng Nghe có 
chủ ý được tạo ra như một không gian để suy ngẫm và chữa lành. Những người tham gia nhìn lại những 
gì chúng tôi đã học được về bản thân và cộng đồng trong những tháng trước, xây dựng lại cách hình dung 
của các nhân viên Quận về chương tiếp theo và cách chúng ta có thể cùng nhau bước về phía trước. 

Thử Thách 5 Ngày là một chuỗi đào tạo trực tuyến được thiết kế để cung cấp một 
không gian tìm hiểu và suy ngẫm về công bằng chủng tộc và công bằng xã hội 
- nâng cao nhận thức trong một môi trường học tập tự chủ. Các phiên học ngắn 
thường kéo dài 10-30 phút mỗi ngày và bao gồm các bài đọc, video được thu thập 
chọn lọc và suy ngẫm bản thân. Những thách thức này, được cung cấp dưới dạng 
học trực tuyến hấp dẫn và thuận tiện, nhằm giúp các nhà lãnh đạo của Quận khám 
phá xem bất công về chủng tộc và xã hội có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng mà 
chúng tôi phục vụ như thế nào cũng như xác định các cách xóa bỏ phân biệt chủng 
tộc và các hình thức phân biệt đối xử khác. Các nhân viên được thử thách tham gia 
một khóa học mới trong 5 ngày, kết quả là một tuần khám phá và học hỏi. Học tập 
trực tuyến này là cơ hội giáo dục đầu tiên trong một loạt các khóa đào tạo theo kế 
hoạch dành cho lãnh đạo Chưa Phân Loại của Quận, trang bị cho họ những công 
cụ để trở thành người đi đầu phong trào. Đã có hơn 1.600 người tham gia và kể từ 
lần khởi động đầu tiên của ban lãnh đạo vào tháng 11 năm 2020, khóa đào tạo đã 
được mở rộng cho tất cả nhân viên của Quận.

CÁC DIỄN ĐÀN LẮNG 
NGHE CỦA NHÓM 
NGUỒN LỰC NHÂN VIÊN

THỬ THÁCH 
5 NGÀY

HỘI THẢO & SỰ KIỆN
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Việc thúc đẩy văn hóa bình đẳng và thân thuộc của Quận cần một cộng đồng 
nỗ lực. Giới Thiệu Người Ủng Hộ đã tìm thấy một ngôi nhà trực tuyến mới 
vào giờ ăn trưa, cho phép tất cả nhân viên của Quận học hỏi từ các ví dụ về 
công bằng trong hoạt động trên toàn tổ chức. Lễ kỷ niệm những nỗ lực đáng 
kinh ngạc trong năm qua của những Người Ủng Hộ Đa Dạng và Hòa Nhập đã 
minh họa cho việc lập kế hoạch, phối hợp và cống hiến đầy nhiệt huyết. Sự 
kiện có các bài thuyết trình từ bộ phận Tập Sự của Nhóm An Toàn Công Cộng 
về “Phân Tích Dữ Liệu & Các Thực Hành Tốt Nhất về Đa Dạng”, Nhóm Chuyển 
Đổi D&I của Cơ Quan Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh về “Tạo Cơ Cấu để Cùng 
Nhau Hoàn Thiện Hơn”, Thư Ký Hội Đồng Giám Sát của Nhóm Tài Chính và 
Chính Quyền Chung về “Thực Hành Tốt Nhất bao gồm Phỏng Vấn Đánh Giá 
Đồng Nghiệp và Tạo Điều Kiện cho các Sự Kiện Văn Vóa”, Cơ Quan Quy Hoạch 
và Phát Triển của Nhóm Sử Dụng Đất và Môi Trường về “Hợp Tác Đồng Sáng 
Tạo và Hiệu Quả”, và Hội Đồng Nhóm Nguồn Lực Nhân Viên (ERG) đã mô 
hình hóa “Phiên Lắng Nghe Công Bằng Xã Hội ở Quy Mô Nhỏ”.   
Những câu chuyện thành công này giúp truyền cảm hứng  
cho những ý tưởng bổ sung để giúp tất cả chúng ta cùng  
nhau tiến xa hơn.

GIỚI THIỆU 
NGƯỜI ỦNG HỘ

Sự lãnh đạo hiệu quả nuôi dưỡng văn hóa hòa nhập. 
Việc tạo ra và duy trì nền văn hóa này cần có sự quyết 
tâm, tận tâm và chu đáo. Hội Đồng Điều Hành D&I đã 
hợp tác với Phòng Nguồn Nhân Lực để tạo ra một bộ 
công cụ gồm bốn phần nhằm hỗ trợ các nhà lãnh đạo 
thúc đẩy văn hóa hòa nhập trong các phòng ban, bộ 
phận và đơn vị của họ. 

Khóa đào tạo đã cân nhắc đến thách thức của việc thảo 
luận và thúc đẩy sự bình đẳng, đa dạng và hòa nhập, 
nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp và nền tảng 
của sự tin tưởng để thảo luận các chủ đề và để nhân 
viên thực sự đem hết sức mình vào công việc. 

Cuộc hành trình đưa các nhà lãnh đạo bước vào một 
hành trình tự hướng dẫn trong bốn phần - Lăng Kính, 
Lắng Nghe, Đối Thoại và Tiến Về Phía Trước tập trung 
vào nhận thức của nhà lãnh đạo về các yếu tố góp phần 
chính vào quan điểm của họ. Lắng Nghe nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc thu thập các quan điểm khác 
và giữ không gian học tập. Đối Thoại là mô hình đối 
thoại hòa nhập với mục đích đặt câu hỏi, thăm dò và 
tiết lộ các lĩnh vực hài lòng và những điểm cần cải thiện. 
Lớp cuối cùng, Tiến Về Phía Trước, được tạo ra với tính 
linh hoạt để vạch ra các bước tiếp theo cho kết nối tích 
cực có thể được mở rộng từ các tương tác 1-1 cho đến 
vạch ra mục tiêu nhóm làm việc.

Bộ Công Cụ Đối Thoại Hòa Nhập cung cấp cho các 
nhà lãnh đạo các công cụ để trau dồi những cuộc trò 
chuyện này, thúc đẩy sự đổi mới, củng cố các nhóm và 
đảm bảo dịch vụ khách hàng xuất sắc.

BỘ CÔNG CỤ  
ĐỐI THOẠI  
HÒA NHẬP



Giới Thiệu      Tích Hợp      Cộng Tác      Các Bước Tiếp Theo

 › CỘNG TÁC

Trang 13    |   Báo Cáo Thường Niên về D&I cho Năm Tài Chính 20-21



Giới Thiệu      Tích Hợp      Cộng Tác      Các Bước Tiếp Theo

CÁC NHÓM NGUỒN LỰC NHÂN VIÊN

Trang 14    |   Báo Cáo Thường Niên về D&I cho Năm Tài Chính 20-21

Các Nhóm Nguồn Lực Nhân Viên (ERG) tại Quận là những đối tác cơ 
bản trong nỗ lực của chúng tôi để vun đắp cộng đồng và xây dựng 
cầu nối để có cơ hội. ERG là một phương tiện giúp nhân viên có tiếng 
nói chung, ảnh hưởng đến các chính sách và sáng kiến, đồng thời tạo 
dựng các mối quan hệ lâu dài. Các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) tự 
nguyện, do nhân viên lãnh đạo này được tài trợ bởi các nhà điều hành 
của Quận và được hướng dẫn bởi bốn trụ cột:

• Hỗ Trợ Các Sáng Kiến & Đối Tác của Quận
• Năng Lực & Nhận Thức Văn Hóa
• Tuyển Dụng, Giữ Chân & Tiếp Cận
• Phát Triển Chuyên Môn

Hội Đồng ERG, bao gồm 10 Chủ Tịch ERG, là một cơ quan hợp tác có 
nhiệm vụ cung cấp cho tất cả các Nhóm Nguồn Lực Nhân Viên của 
Quận San Diego các nguồn lực và sự hỗ trợ mà họ cần để đạt được 
các mục tiêu tương ứng của họ và nỗ lực của các ERG tập thể. Sự lãnh 
đạo của họ trong năm nay đã tạo ra những cơ hội mang tính chuyển 
đổi, chẳng hạn như giới thiệu các Phiên Lắng Nghe, các cuộc đối thoại 
của nhóm cộng đồng và tham gia vào Giới Thiệu Người Ủng Hộ 

DÒNG THỜI GIAN CỦA CÁC NHÓM NGUỒN LỰC NHÂN VIÊN CỦA QUẬN

Hiệp Hội Nhân 
Viên 
Người Mỹ Gốc Phi 
của Quận (AAACE)

2013

Hiệp Hội Người 
Latinh 
Quận San Diego 
(SDCLA)

1983

Hiệp Hội Nhân 
Viên 
Đồng Tính Nam 
& Nữ 
của Quận (GayLA)

1985

Hiệp Hội 
Nhân Viên 
Người Mỹ 
Gốc Philippines 
của Quận San 
Diego 
(CSDFEA)

1989

DiverseAbility  
ERG

2017

Hiệp Hội Nhân 
Viên Dân Đảo Thái 
Bình Dương của 
Quận (PISCE)

2016

Nhóm Nguồn Lực 
Nhân Viên 
Trung Đông 
(MEERG), 
Nhóm Nguồn Lực 
Nhân Viên Cựu 
Chiến Binh (VALOR) 
và Hiệp Hội Lực 
Lượng Lao Động 
Mới Nổi (EWA) 
của Quận San 
Diego

2015

Hiệp Hội 
Đồng Tính Nữ, 
Đồng Tính Nam, 
Song Tính và 
Chuyển Giới 
& Đồng Minh 
(LGBT&A) và Liên 
Minh Nhân Viên 
Châu Á Thái Bình 
Dương của Quận 
(APACE)

2014

Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Cười Đầy Tự Hào
Được tài trợ bởi LGBTQ&A

Ngày 8 tháng 7 năm 2020  
Phiên Lắng Nghe: Đoàn Kết và Chuyển Đổi với 
Đồng Nghiệp của Bạn
Được Tài Trợ bởi Hội Đồng ERG

Ngày 22 tháng 7 năm 2020
Tìm Hiểu Thông Qua Cuộc Thảo Luận về 
Khủng Hoảng: Chiến Lược Lãnh Đạo Sáng Tạo
Được tài trợ bởi VALOR

Ngày 29 tháng 7 năm 2020
Phiên Lắng Nghe: Đoàn Kết và Chuyển Đổi với 
Đồng Nghiệp của Bạn Phiên 2
Được Tài Trợ bởi Hội Đồng ERG

Ngày 27 tháng 10 năm 2020  
Học Bổng Larry Itliong và Cuộc Thi Nghệ Thuật 
Được tài trợ bởi CSDFEA

Ngày 24 tháng 4 năm 2021  
Chuyến Câu Cá Hàng Năm Đầu Tiên
Được tài trợ bởi PISCE ERG

Ngày 25 tháng 2 năm 2021  
Phiên Lắng Nghe: Ấn Bản Cộng Đồng Tiếng 
Nói Người Da Màu
Được tài trợ bởi AAACE

Ngày 10 tháng 9 năm 2020  
Phiên Lắng Nghe: Đoàn Kết và Chuyển Đổi với 
Đồng Nghiệp của Bạn Phiên 3
Được Tài Trợ bởi Hội Đồng ERG

Ngày 20 tháng 5 năm 2021
Mở Rộng Cuộc Thảo Luận Tiếng Nói AAPI
Được tài trợ bởi APACE

Ngày 4 tháng 5 năm 2021  
Nói Câu Chuyện của Chúng Tôi
Được tài trợ bởi MEERG, LBGTQ & A và SDCLA

Ngày 19 tháng 6 năm 2021  
Ngày Lễ 19 Tháng 6
Được tài trợ bởi AAACE

Ngày 5 tháng 6 năm 2021  
Tham Quan Công Viên Chicano 
Được tài trợ bởi SDCLA

Ngày 30 tháng 6 năm 2021
Hội Thảo Trực Tuyến Vào Bữa Trưa: Nghỉ Hưu 
101, Cách Lập Kế Hoạch cho Tương Lai của Bạn
Được tài trợ bởi EWA

Ngày 24 tháng 6 năm 2021
Phiên Lắng Nghe: Tạo Không Gian Chữa Lành
Được tài trợ bởi Hội Đồng ERG và Hội Đồng 
Điều Hành D&I

https://youtu.be/N1s3FZYYQH0
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EWA sẽ mang tất cả mọi người lại với nhau. Sứ 
mệnh của chúng tôi là thu hẹp khoảng cách giữa 
các thế hệ thông qua giáo dục, nâng cao văn hóa 
làm việc và kết nối trong khi thúc đẩy các sáng 
kiến của Quận.

Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao nhận 
thức về sự đa dạng văn hóa duy nhất của 
cộng đồng LGBTQ, cung cấp và thúc đẩy 
các cơ hội phát triển nghề nghiệp và lãnh 
đạo, đồng thời ủng hộ sự hòa nhập và 
hỗ trợ các sáng kiến của Quận. Chúng tôi 
cố gắng vun đắp, tôn vinh và hỗ trợ một 
lực lượng lao động đa dạng và hòa nhập, 
nơi những đóng góp và quan điểm của 
LGBTQ và các nhân viên đồng minh được 
đánh giá cao.

Hiệp Hội Lực Lượng Lao 
Động Mới Nổi (EWA)

118 thành viên
Hiệp Hội 
Đồng Tính Nữ, Đồng 
Tính Nam, Song Tính 
và Chuyển Giới & 
Đồng Minh (LGBT&A)

50 thành viên

Hiệp Hội Nhân 
Viên Người Mỹ 
Gốc Phi 
của Quận 
(AAACE)

106 thành viên

Liên Minh Nhân Viên 
Châu Á Thái Bình Dương 
của Quận (APACE) 

176 thành viên

Hiệp Hội Nhân 
Viên 
Người Mỹ Gốc 
Philippines 
của Quận San 
Diego (CSDFEA)

183 thành viên

Nhóm Nguồn Lực 
Nhân Viên COSD 
DiverseABILITY cho 
Người Khuyết Tật và 
Đồng Minh của Họ

54 thành viên

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra không 
gian để học hỏi và phát triển, tôn vinh 
và thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập, 
đồng thời cống hiến cho cộng đồng 
của mình. Chúng tôi cố gắng tăng 
cường nhận thức văn hóa và năng lực 
đa văn hóa ở Quận San Diego; thúc đẩy 
và hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp 
của nhân viên Quận; trả lại tương xứng 
cho cộng đồng; và hỗ trợ các mục tiêu 
chung với Quận San Diego. 

Sứ mệnh của chúng tôi là tuyển dụng, 
thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhân 
viên người Mỹ gốc Phi kết nối và thành 
công thông qua giáo dục và các hoạt 
động từ thiện để hoàn thành các sáng 
kiến của Quận và thống nhất các mục 
tiêu giúp cải thiện những cơ hội nghề 
nghiệp.

Nhiệm vụ của ERG DiverseAbility là nâng cao 
nhận thức và hòa nhập cho người khuyết tật 
ở Quận San Diego. Khi làm như vậy, chúng tôi 
hy vọng sẽ cung cấp một môi trường an toàn 
và thân thiện cho người khuyết tật và các đồng 
minh của họ để họ được chia sẻ câu chuyện, lắng 
nghe, thấu hiểu và hỗ trợ.

Được thành lập vào năm 2013, Liên Minh Nhân 
Viên Châu Á Thái Bình Dương của Quận (APACE) 
là một tổ chức phi lợi nhuận năng động tập 
trung vào nhận thức văn hóa AAPI; phát triển 
chuyên môn; tiếp cận cộng đồng; và hỗ trợ các 
sáng kiến của Quận.

Nhóm Nguồn Lực Nhân Viên của Hiệp Hội Nhân 
Viên Dân Đảo Thái Bình Dương của Quận (PISCE) 
trau dồi năng lực đa văn hóa và nhận thức về 
các nền văn hóa chính của quốc đảo tạo nên 
Polynesia, Micronesia và Melanesia.

Hiệp Hội Nhân Viên Dân 
Đảo Thái Bình Dương 
của Quận (PISCE)

77 thành viên

Là một trong những Nhóm Nguồn Lực 
Nhân Viên (ERG) của Quận, sứ mệnh của 
chúng tôi là nâng cao nhận thức về văn 
hóa ở Quận San Diego, cung cấp và thúc 
đẩy sự phát triển nghề nghiệp và thăng 
tiến nghề nghiệp của các thành viên, 
đồng thời hỗ trợ các sáng kiến của Quận 
San Diego để đạt được các mục tiêu 
chung. Tất cả các sự kiện của chúng tôi 
đều hỗ trợ các doanh nghiệp, nghệ sĩ và 
doanh nhân người Latinh tại địa phương 
và mang đến cho các thành viên của 
chúng tôi cơ hội tham gia vào các hoạt 
động cộng đồng Latinh địa phương.

Hiệp Hội Người 
Latinh Quận San 
Diego (SDCLA)

150 thành viên

Chúng tôi là Nhóm Nguồn Lực Nhân Viên Trung 
Đông và chúng tôi cố gắng nâng cao nhận thức 
về văn hóa Trung Đông; chia sẻ những đóng góp 
về lịch sử và văn hóa phong phú và đa dạng của 
Trung Đông cho thế giới, đồng thời đóng góp 
vào các nguyên tắc đối thoại và hiểu biết giữa 
các nền văn hóa.

VALOR lấy lòng tin, trách nhiệm giải trình, tính liêm 
chính và tinh thần đồng đội làm giá trị cốt lõi. Chúng 
tôi thúc đẩy và hỗ trợ sự phát triển của tổ chức và 
cá nhân thông qua mạng lưới các đồng nghiệp tận 
dụng nhiều kỹ năng, tài năng và quan điểm đa dạng 
của họ đồng thời là nguồn lực cho các cựu chiến 
binh, Quận San Diego, những người phụ thuộc của 
họ và những người ủng hộ  
quân đội. 

Nhóm Nguồn Lực 
Nhân Viên Trung Đông 
(MEERG)

23 thành viên

Nhóm Nguồn Lực Nhân 
Viên Cựu Chiến Binh 
COSD (VALOR) 

15 thành viên
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TẤT CẢ chúng ta đều có thể là Người Ủng Hộ của D&I... những người hiểu và đánh giá cao sự 
khác biệt trong cách người khác nghĩ, hành động, tin tưởng và cư xử; và sẵn sàng và cởi mở 
để học hỏi và thay đổi nhận thức và hành vi của họ vì lợi ích lớn hơn của tổ chức.  Một Người 
Ủng Hộ D&I thực hành hòa nhập bằng cách tò mò, tự nhận thức, linh hoạt, hợp tác, xây dựng 
mối quan hệ và lãnh đạo trên cơ sở D&I. Tuy nhiên, có một mạng lưới cơ sở gồm những 
Người Ủng Hộ được đề cử dẫn dắt chúng ta về phía trước trong mỗi Nhóm và Bộ Phận. 

Các Trưởng Nhóm D&I đóng vai trò là mối liên kết quan trọng giữa những người điều hành, 
các nhà lãnh đạo của bộ phận và các nhóm quản lý bộ phận. Các vị trí này có nhiệm vụ phân 
phối thông tin, cố vấn cho những Người Ủng Hộ và thúc đẩy đối thoại giữa tất cả các cấp của 
tổ chức. Họ thường xuyên cộng tác với Nhóm Công Bằng, Đa Dạng và Hòa Nhập của DHR để 
cập nhật các nhu cầu, thành công và lĩnh vực trọng tâm khác nhau nhằm tạo cơ hội cho phân 
luồng chức năng chéo và thông điệp nhất quán ở tất cả các cấp của tổ chức. 

Những Người Ủng Hộ của Bộ Phận được lãnh đạo bộ phận lựa chọn làm tác nhân thay đổi 
tiềm năng để giúp dẫn dắt các nỗ lực trong bộ phậncủa họ và tham gia vào các sự kiện toàn 
quận. Những Người Ủng Hộ này tích cực hỗ trợ chiến lược của Quận về sự đa dạng và hòa 
nhập bằng cách phục vụ như một nguồn lực D&I trong bộ phận bằng cách cập nhật các hoạt 
động D&I của Quận, công việc của ERG và D&I trong bối cảnh tổ chức và văn hóa lớn hơn. Họ 

tìm kiếm cơ hội cung cấp cho những người khác cơ hội giáo dục và học tập 
về năng lực đa dạng, hòa nhập và văn hóa đồng thời khuyến khích tất 

cả nhân viên đóng vai trò trong việc giải quyết các hành vi không 
ủng hộ sự đa dạng và hòa nhập. Những Người Ủng Hộ của Bộ 

Phận cũng có trách nhiệm trau dồi và cố vấn cho các nhân 
viên khác để trở thành những Người Ủng Hộ D&I 

dưới nhiều hình thức, bao gồm các ủy ban hoặc 
nhóm ủng hộ của bộ phận để giúp đồng 

sáng tạo và thực hiện công việc.
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Hội Đồng  
Điều Hành 

D&I

Các ERGDHR

4 Người Ủng 
Hộ D&I 

Là Trưởng 
Nhóm

Người Ủng 
Hộ D&I 
của Bộ 
Phận

Người 
Ủng Hộ 

D&I



Giới Thiệu      Tích Hợp      Cộng Tác      Các Bước Tiếp Theo

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NHÓM

Trang 17    |   Báo Cáo Thường Niên về D&I cho Năm Tài Chính 20-21

Nhóm Tài Chính và Chính Quyền Chung (FGG) cung cấp các chức năng hỗ trợ thiết yếu, 
đóng vai trò hỗ trợ cho phần còn lại của tổ chức và khu vực. Các chức năng hỗ trợ này 
bao gồm các dịch vụ truyền thống như nguồn nhân lực, ngân sách, pháp lý và công 
nghệ. Nhóm cũng chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thuế tài sản, thông tin liên lạc, lập 
kế hoạch và thực hiện chương trình vốn 1,3 tỷ đô la và quản lý đội tàu, giám sát danh 
mục đầu tư của quận với hơn 2.700 hợp đồng với tỷ lệ chi tiêu hàng năm là 1,6 tỷ đô la, 
quản lý 12,7 tỷ đô la vốn đầu tư và 620 triệu đô la các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán, báo 
cáo tài chính và kiểm toán, điều phối trợ cấp thất nghiệp và bồi thường của người lao 
động, tiến hành bầu cử, điều tra hành vi sai trái của các viên chức đã tuyên thệ và quản 
lý các chương trình tài trợ cộng đồng của hội đồng của bạn.  

Chúng tôi tự hào nêu bật những thành tựu D&I của mình trong năm qua đã củng cố 
văn hóa thân thuộc, thay đổi thế giới làm việc của chúng tôi và mang lại những kết quả 
tích cực hơn cho khách hàng nội bộ và bên ngoài của chúng tôi. 

Hội Đồng Giám Sát đã thông báo về việc thành lập một bộ phận mới của Quận sẽ có 
nhiệm vụ thu hút cộng đồng cùng tạo ra sự thay đổi mang tính chuyển đổi, lâu dài, cấu 
trúc và hệ thống. Hành động này đã tạo ra Văn Phòng Công Bằng & Công Bằng Chủng 
Tộc (OERJ) để đấu tranh cho tất cả mọi người và ủng hộ những người bị phân biệt 
chủng tộc mang tính cơ cấu và hệ thống cũng như bị tẩy chay.

Ủy Ban Các Mối Quan Hệ Con Người (HRC) của Leon L. William gồm các tình nguyện 
viên tập trung vào cộng đồng đã được thành lập lại để thúc đẩy các mối quan hệ tích 
cực của con người, sự tôn trọng và tính liêm chính của mỗi cá nhân. Các Thành Viên 
Ủy Ban HRC đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc đồng tạo ra Tuyên Bố Sứ 
Mệnh của OERJ sẽ giúp vạch ra lộ trình của phòng ban trong tương lai. Tiếng nói của 

họ mang quan điểm hiện tại của cộng đồng, nhắc lại rằng công bằng, hòa nhập và thân 
thuộc là các nguyên tắc cốt lõi của các giá trị, sứ mệnh, tầm nhìn, kế hoạch chiến lược và văn 
hóa tổng thể của Quận. 

Phòng Nguồn Nhân Lực tiếp tục công việc trang bị cho lực lượng lao động bằng cách đưa 
ra Thử Thách 5 Ngày để tìm hiểu về các tác động lịch sử của nạn phân biệt chủng tộc mang 
tính hệ thống. Ngoài ra, đào tạo được tạo ra để thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa nhập, nhận 
biết và giảm thiểu thành kiến vô thức và các chính sách đã được thực hiện nhằm hỗ trợ sự 
đa dạng và hòa nhập. Phòng cũng đứng ra thành lập Bộ Phận Công Bằng, Đa Dạng & Hòa 
Nhập (EDI), một trong sáu đối tác hợp tác để giữ cho D&I luôn đi đầu trong kế hoạch chiến 
lược của chúng tôi. 

Cơ Quan Đăng Ký Cử Tri đã phối hợp với các tổ chức dựa vào cộng đồng để tìm hiểu nhu 
cầu của cử tri, tăng cường đăng ký và sự tham gia của người dân trong quá trình bầu cử. 
Tuyển và đào tạo hàng nghìn tình nguyện viên để đáp ứng với những thay đổi về bầu cử xảy 
ra do đại dịch COVID-19. 

Phòng Thu Mua & Hợp Đồng (DPC) đã nỗ lực cộng tác với Văn Phòng Công Bằng và Công 
Bằng Chủng Tộc (OERJ), HHSA, và các bộ phận khác để tăng cường sự tham gia của cộng 
đồng và quyết định hợp đồng trong các cộng đồng chưa được phục vụ. Ngoài ra còn thuê 
các chuyên gia tư vấn và các nhà đào tạo chuyên ngành để nâng cao kiến thức nội bộ của 
nhân viên, đưa đến tính hòa nhập lớn hơn.   

Thẩm Định Viên/Người Ghi Chép/Thư Ký Quận tập trung D&I của họ vào khả năng tiếp cận.  
Phòng đã triển khai các chức năng của kiosk cho phép khách hàng hoàn thành đơn đăng ký 
trực tuyến và tham gia với các đối tác giáo dục cộng đồng như một phần của mạng lưới tiếp 
cận của họ để hiểu và đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng. 

Văn Phòng Công Nghệ Quận là công cụ trong việc mở rộng khả năng của Hệ Thống Thư 
Viện Điện Tử Tư Pháp. Kết quả của những nỗ lực này đã chuyển thành hiệu quả,  
tính di động, khả năng tiếp cận và đổi mới cao hơn để tiến hành các phiên điều  
trần về thanh thiếu niên liên quan đến tư pháp.  

Để tìm hiểu thêm về từng bộ phận FGG chuyên cải thiện 
chất lượng cuộc sống của khu vực, hãy nhấp vào đây.

NHÓM TÀI CHÍNH & 
CHÍNH QUYỀN CHUNG

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/fg3.html
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Cơ Quan Y Tế & Dịch Vụ Nhân Sinh (HHSA) cung cấp một loạt các dịch vụ xã 
hội và sức khỏe, thúc đẩy sức khỏe, khả năng tự cung tự cấp và chất lượng 
cuộc sống tốt hơn cho tất cả các cá nhân và gia đình trong Quận San Diego. 
Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho cuộc sống của mọi người an toàn hơn, lành 
mạnh hơn và tự cung tự cấp thông qua quản lý các dịch vụ thiết yếu. Chúng tôi 
tin rằng sự hợp tác và đổi mới là động lực thúc đẩy thay đổi vì lợi ích lớn hơn.

Nhóm Chuyển Đổi Công Bằng, Đa Dạng và Hòa Nhập (EDI) tại HHSA tập hợp 
một Người Ủng Hộ hàng đầu từ mọi bộ phận HHSA để tạo thành một cộng 
đồng bao gồm các nhà lãnh đạo để chia sẻ các phương pháp hay nhất trong 
HHSA và thúc đẩy các mục tiêu toàn cơ quan về công bằng, đa dạng và hòa 
nhập. Nhóm đã hỗ trợ nâng cao EDI cho Nhóm Điều Hành HHSA và tăng 
cường hiểu biết cũng như cam kết của họ đối với những vấn đề này.  Nhóm 
Chuyển Đổi đã xác định hai ưu tiên chính trong năm tài chính vừa qua:

• Khiến HHSA trở thành nhà tuyển dụng được lựa chọn cho các 
nhân viên chuyển giới và phi nhị giới

• Thực hiện kế hoạch hành động công bằng chủng tộc

Trung Tâm Kiến Thức cung cấp cho HHSA một loạt các chương trình đào tạo, 
trên nhiều nền tảng khác nhau, để đáp ứng nhu cầu hoạt động của HHSA và 
nhu cầu của nhân viên. Để tạo ra kiến thức nền tảng cần thiết cho những ưu 
tiên này, Trung Tâm Kiến Thức, đã cung cấp các cơ hội giáo dục sau đây cho tất 
cả nhân viên HHSA:

Chênh Lệch Chủng Tộc và Dân Tộc trong Chăm Sóc Sức Khỏe; COVID-19 và 
Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Phi

• Nói về Bình Đẳng Chủng Tộc
• Thành Kiến Ngầm
• Tạo Ra một Nền Văn Hóa Hòa Nhập cho Nhân Viên Chuyển 

Giới Và Phi Nhị Giới

Một Số Điểm Nổi Bật của Bộ Phận

Dịch Vụ Phúc Lợi Trẻ Em
• Đã lập một Văn Phòng Công Bằng
• Đã lập một Kế Hoạch Hành Động đa dạng, bình đẳng và hòa nhập cho 

năm tài chính 20-21, đây là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề phân biệt 
chủng tộc mang tính hệ thống và cơ cấu trong lịch sử tồn tại trong các tổ 
chức lớn

• Dữ liệu đã xuất bản (sandiegocounty.gov) bao gồm phân tích sắc tộc/
chủng tộc của thanh thiếu niên được phục vụ so với lực lượng lao động 

Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi 
• Đã công bố Kế Hoạch Năng Lực Văn Hóa và Kế Hoạch Chiến Lược Ba Năm
• Đã bắt đầu Dự Án Trải Nghiệm Cộng Đồng để xác định và giải quyết các 

bất bình đẳng về sức khỏe hành vi ở San Diego, bao gồm một bảng điều 
khiển để theo dõi và giải quyết các bất bình đẳng

• Đã lập một Ủy Ban Công Bằng Chủng Tộc BHS

Dịch Vụ Y Tế Công Cộng
• Đã phát triển một Chiến Lược Công Bằng Y Tế và COVID
• Đã hợp tác với SDSU để nghiên cứu trước về sức khỏe cho đối tượng thiểu 

số và công bằng sức khỏe 
• Đã cung cấp một loạt các khóa đào tạo gồm 5 phần về Bình Đẳng Chủng 

Tộc cho tất cả nhân viên PHS 
• Đã yêu cầu tất cả Người Theo Dõi Liên Hệ phải tham gia lớp học, Thực 

Hành Đáp Ứng Văn Hóa để Theo Dõi Liên Hệ 

Dịch Vụ Người Cao Tuổi và Cuộc Sống Tự Lập
• AIS đã kết hợp Đa Dạng, Công Bằng và Hòa Nhập thành một mục trong 

chương trình làm việc thường xuyên cho các Cuộc Họp Nhóm Lãnh Đạo 
hàng quý 

• Hai bản tin hàng quý đã được xuất bản bởi Ủy Ban D&I AIS bao gồm các 
nguồn tài liệu và các cuộc phỏng vấn với các nhân viên từ Nhóm Lãnh Đạo

• Ủy Ban D&I đã lập Kế Hoạch Hành Động cho năm tài chính 21-22, giải 
quyết các cơ hội hòa nhập trực tuyến để nhân viên tham gia vào các cuộc 
trò chuyện DEI

CƠ QUAN Y TẾ & 
DỊCH VỤ NHÂN SINH
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Nhóm Môi Trường & Sử Dụng Đất (LUEG) phục vụ cộng đồng bằng cách làm việc để 
bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, duy trì môi trường và nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho cư dân của chúng tôi. LUEG bao gồm 6 phòng ban và tổ chức các 
cuộc họp hàng quý, nơi có khoảng 275 nhân viên trong toàn nhóm họp lại với nhau 
để thảo luận và cập nhật ý nghĩa. Trong năm ngoái, các cuộc họp dành cho Nhà Quản 
Lý Mở Rộng đã tập trung vào sự đồng cảm, xây dựng khả năng phục hồi, giải quyết 
sự thiên vị, vi phạm, sử dụng đại từ và Chính Sách Tiếp Cận Ngôn Ngữ của Quận. Các 
nhóm công tác đã được thành lập vào tháng 4 năm 2020 để giải quyết vấn đề công 
bằng, đa dạng và hòa nhập trên LUEG. Các nhóm này đã hợp tác để đạt được tiến bộ 
đối với các hạng mục hành động nhằm giải quyết sự thiên vị, xác định các lỗ hổng 
trong dịch vụ và sử dụng dữ liệu để cải thiện việc cung cấp dịch vụ. 

Các Nhóm Công Tác về Văn Hóa Dũng Cảm và Giải Quyết Thiên Vị Nội Bộ và Bên 
Ngoài của chúng tôi đã hoàn thành Thư Viện Đào Tạo EDI LUEG bổ sung cho chương 
trình đào tạo và cung cấp dịch vụ theo lịch trình HR EDI của Quận trong hệ thống LMS 
cũng như cung cấp các nguồn lực bổ sung cho nhân viên của chúng tôi để tiếp cận các 
câu hỏi, mối quan tâm hoặc các cuộc trò chuyện khó khăn. Ngoài ra, các nhóm công 
tác này đã tổ chức Bộ Phận EDI DHR trong một cuộc họp của họ để tìm hiểu về các dự 
án và cách các nhóm của chúng tôi có thể làm việc cùng nhau để mở rộng công việc. 

Nhóm Công Tác về Dữ Liệu và Dịch Vụ đã làm việc cùng với các bộ phận của chúng tôi 
để xác định phương pháp thu thập dữ liệu tốt nhất cho Đánh Giá Nhu Cầu Cộng Đồng 
của họ. GIS LUEG đã là công cụ hỗ trợ các bộ phận vạch ra và phân tích các đặc điểm 
cộng đồng cũng như xu hướng dân số để cung cấp thông tin cho các dự án và chương 
trình của họ. Nhóm này hiện cũng đang thử nghiệm nội bộ với nguyên mẫu Nền Tảng 
Tương Tác Cộng Đồng mới. Nền tảng này sẽ sớm được thử nghiệm với các bên liên 
quan và cộng đồng của chúng tôi.  

Nguồn Nhân Lực, Đào Tạo và Nguồn Lực đã đánh giá trình độ tối thiểu và xác định 
một loạt các nhà lập kế hoạch để xem xét như một thí điểm thực hiện các sửa đổi 
đối với thông số kỹ thuật loại nhằm mở rộng các phẩm chất tối thiểu thúc đẩy công 
bằng. Ngoài ra, nhóm này đang phát triển một bộ công cụ để tuyển dụng người quản 
lý- sẽ được hoàn thành vào tháng 3- về các chủ đề khác nhau, để giúp các nhà quản lý, 
bao gồm sơ đồ quy trình phỏng vấn và tuyển dụng và nơi người quản lý tuyển dụng 
chịu trách nhiệm so với bộ phận hoặc Phòng Nguồn Nhân Lực trung tâm với công cụ 
và tài nguyên có sẵn. Họ cũng đã tạo một danh sách các đối tác cộng đồng mà chúng 
tôi có thể sử dụng để tuyển dụng hoặc các phương tiện giao tiếp khác. 

Các Nhóm Công Tác Tiếp Cận, Truyền  
Thông và Ngôn Ngữ Nội Bộ và Bên Ngoài  
đã hợp tác để tạo ra một cơ sở dữ liệu về các bên liên quan hiện  
có sẵn cho tất cả các bộ phận của LUEG để sử dụng và cải thiện khả năng  
tiếp cận của chúng tôi cũng như đảm bảo các phương pháp của chúng tôi thừa nhận sự đa 
dạng của từng cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. 

LUEG đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn lực, tài liệu, nội dung và công cụ nội bộ và 
bên ngoài nhằm làm nổi bật cam kết của chúng tôi đối với sự công bằng, đa dạng và hòa 
nhập, đồng thời thúc đẩy phạm vi tiếp cận chương trình và công việc của bộ phận chúng tôi 
cũng như thu hẹp khoảng cách dịch vụ trong các cộng đồng đa dạng mà chúng tôi phục 
vụ. Cam kết của LUEG đối với công bằng, đa dạng và hòa nhập mở rộng tới các nhóm công 
tác này và tới các chương trình cũng như dịch vụ của các bộ phận của chúng tôi -  
vì điều này, các bộ phận của chúng tôi đã bắt tay vào việc thực hiện đánh giá nhu  
cầu cộng đồng, thường xuyên nêu bật các vấn đề bất bình đẳng và công bằng  
môi trường trong khu vực mà chúng tôi đang giải quyết.

NHÓM MÔI TRƯỜNG 
& SỬ DỤNG ĐẤT
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Nhóm An Toàn Công Cộng (PSG) cố gắng đảm bảo các cộng đồng của Quận San Diego 
là những nơi an toàn để sống, làm việc và vui chơi. Các bộ phận của Nhóm An Toàn 
Công Cộng làm việc cùng nhau để cung cấp các dịch vụ thực thi pháp luật và an toàn 
công cộng đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị và ứng phó với thiên 
tai và các trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi rất vinh dự được nêu bật những nỗ lực Đa 
Dạng, Công Bằng và Hòa Nhập của mình cho năm tài chính 2020-2021. 

Một Số Điểm Nổi Bật của Bộ Phận 

Phòng Tập Sự Quận San Diego

Phòng Tập Sự Quận San Diego đã trải qua một loạt thay đổi trong nhiều năm. Năm nay, 
Phòng Tập Sự đã phát triển Ma Trận Sắp Xếp để giảm bớt sự chênh lệch về chủng tộc/
sắc tộc. Ma Trận Sắp Xếp là một công cụ quyết định có cấu trúc được thiết kế để đảm 
bảo các quyết định về tư pháp hình sự được đưa ra theo cách công bằng và giảm sự 
thiên vị.  Gần đây nhất, Phòng Tập Sự đã bắt tay vào một sự chuyển đổi mang tính lịch 
sử và tiên tiến khác của Juvenile Hall. Khuôn viên sẽ không giống một cơ sở giam giữ 
mà giống một khuôn viên thanh thiếu niên hơn. Thanh thiếu niên sẽ được ở trong các 
tòa nhà giống như ở nhà và được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thay đổi tư duy sang mô 
hình trị liệu/phục hồi so với giám sát và kiểm soát

Sở Cảnh Sát Trưởng Quận San Diego

Sở Cảnh Sát Trưởng mở rộng hơn nữa sự tham gia của mình vào chương 
trình Đa Dạng & Hòa Nhập (D&I) của Quận bằng cách phát triển 

một cấu trúc chính thức để duy trì các mục tiêu của chương 
trình D&I. Cơ cấu này bao gồm việc thành lập Ủy Ban 

Dịch Vụ Khách Hàng/Đa Dạng và Hòa Nhập của bộ 
phận. Ủy ban do Người Ủng Hộ về Đa Dạng 

và Hòa Nhập của bộ phận chủ trì và bao 
gồm 6 nhân viên bổ sung phụ trách 

các nguyên tắc tôn trọng và hòa 
nhập. Ngoài ra, bộ phận đã 

tạo một trang web nội 
bộ như một trang tổng 
hợp cho các công cụ, 
tài liệu và tài nguyên 
liên quan đến việc 
thúc đẩy các nỗ lực 
của D&I.  

 Một khóa đào tạo bắt buộc, “Hiểu về Thiên Vị và Nhận Thức Văn Hóa” đã được phát triển 
đặc biệt bởi bộ phận, tập trung vào việc xác định và hiểu về  thiên vị cũng như các thực hành 
hình thành nhận thức văn hóa. Hơn 4.300 nhân viên đã hoàn thành khóa đào tạo này thông 
qua Hệ Thống Quản Lý Học Tập (LMS).

Trong năm, Sở Cảnh Sát Trưởng tiếp tục hợp tác với Ủy Ban Cứu Hộ Quốc Tế (IRC) của San 
Diego bằng cách cung cấp các lớp học về an toàn công cộng cho những người mới tị nạn.  
Những người mới đến này có nguồn gốc từ các quốc gia như Congo, Afghanistan và Iran. 
Các lớp học được thiết kế để giới thiệu các thành viên cộng đồng tị nạn với các đại biểu và 
các khái niệm an toàn công cộng của Hoa Kỳ.   Định hướng và kiến thức này có lợi ích bổ 
sung là trao quyền cho cộng đồng này.  Các chủ đề của bài thuyết trình bao gồm những gì 
sẽ xảy ra khi đợi đèn đỏ, khi gọi số 9-1-1, bạo lực gia đình và các nguồn COVID-19.

Sở Cảnh Sát Trưởng cam kết liên tục tìm ra những cách hiệu quả để tuyển dụng từ các cộng 
đồng mà họ phục vụ. Vào năm 2020, Sở đã thành lập một số nhóm tuyển dụng đặc biệt cho 
mục đích này. Các nhóm tuyển dụng người Mỹ da màu/người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây 
Ban Nha/người Latinh đã được thành lập để làm việc cùng với nhân viên Phòng Nguồn Nhân 
Lực của họ giúp kết nối với các cộng đồng được phục vụ. Sở cũng xác định sự cần có một 
Nhóm Công Tác Tuyển Dụng Phụ Nữ đang được phát triển.

Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp Quận San Diego 

Năm nay, Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp đã thành lập Nhóm Công Tác Khả Năng Phục Hồi 
Khu Vực về Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) năm 2021 và yêu cầu phản hồi của cộng 
đồng để so sánh các giải pháp giảm thiểu khoảng cách PSPS hiện có, xác định các khoảng 
trống giảm thiểu PSPS còn lại và các cơ hội nghiên cứu để cải thiện hơn nữa điều phối khu 
vực hoạt động. 

Nhóm Công Tác Khả Năng Phục Hồi Khu Vực bao gồm các thành viên từ một nhóm đa dạng 
các cơ quan đối tác công, tư và phi lợi nhuận. Nhóm đã thảo luận về các lỗ hổng cũng như 
xác định các cơ hội để cải thiện hơn nữa các chiến lược giảm thiểu và điều phối khu vực hoạt 
động nhằm giảm tác động đối với người dân bị cắt điện theo kế hoạch do các hiện tượng 
thời tiết khắc nghiệt. 

Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp cũng yêu cầu ý kiến đóng góp từ công chúng, tiến hành khảo 
sát bằng tiếng Anh và tất cả 5 ngôn ngữ gốc, và tổ chức Diễn Đàn Công Khai để thu thập 
phản hồi. Việc thu thập ý kiến đóng góp từ công chúng đang diễn ra thông qua các cuộc 
khảo sát được đăng trên trang web của Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp.

NHÓM AN TOÀN 
CÔNG CỘNG
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CÁC BƯỚC  
TIẾP THEO



Đa Dạng & Hòa Nhập là cốt lõi trong văn hóa của chúng tôi và trong Năm Tài Chính 2021-2022, chúng tôi mong 
muốn mở rộng mục tiêu và cơ hội cho tất cả các dịch vụ của mình. Điều này bao gồm tìm kiếm đầu vào về việc 
làm mới và mở rộng các tuyên bố về Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị của chúng tôi để đảm bảo sự liên kết trong 
tương lai. Chúng tôi hợp tác với các nhà thầu quan trọng để giúp nâng cao hơn nữa sự công bằng và minh bạch 
trong mọi cấp của tổ chức. Chúng tôi mong muốn tăng cường sự tham gia của cộng đồng nội bộ và bên ngoài 
để đảm bảo có thể đóng góp nhiều tiếng nói ý nghĩa hơn vào những thay đổi ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. 
Năm tài chính này sẽ chứng kiến sự mở rộng của bộ công cụ Đối Thoại Hòa Nhập của chúng tôi cho tất cả nhân 
viên của Quận, cũng như đào tạo về thiên vị ngầm trên toàn quận. Cơ hội phát triển khả năng lãnh đạo và cố vấn 
mới sẽ mở rộng các kênh quảng bá và phát triển để đáp lại phản hồi của nhân viên trong các phiên lắng nghe 
của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng vì có nhiều văn phòng và phòng ban mới trên mọi nhóm của Quận, chẳng 
hạn như Văn Phòng Công Bằng và Công Bằng Chủng Tộc, Phòng Giải Pháp cho Người Vô Gia Cư và Cộng Đồng 
Bình Đẳng, Văn Phòng Tư Pháp Môi Trường và Khí Hậu, và Văn Phòng Đánh Giá, Hiệu Suất và Phân Tích khi họ 
trực tuyến và tiếp tục định hình Quận San Diego thành một khu vực mà tất cả chúng ta đều có thể phát triển. Cơ 
hội là vô tận khi tất cả chúng ta ở mọi cấp độ của tổ chức và trong tất cả các không gian trong toàn Quận cùng 
hướng tới một môi trường công bằng và thân thuộc.

Claudia Silva
Chủ Tịch Hội Đồng
Giám Đốc Văn Phòng Đạo Đức, 
Tuân Thủ và Tiêu Chuẩn Lao Động

Smitha Arons
Thành Viên Hội Đồng
Phó Cố Vấn Cấp Cao của Quận

Natalia Bravo
Thành Viên Hội Đồng
Chánh Văn Phòng Giám Đốc 
Hành Chính

David Estrella
Thành Viên Hội Đồng
Giám Đốc Phát Triển 
Nhà Ở và Cộng Đồng

Andrew Strong
Thành Viên Hội Đồng
Giám Đốc Văn Phòng Công Bằng 
và Công Bằng Chủng Tộc

Sarah Aghassi
Thành Viên Hội Đồng
Phó Giám Đốc Hành Chính

Nadia Moshirian 
Binderup
Thành Viên Hội Đồng
Trợ Lý Đặc Biệt cho 
Cảnh Sát Trưởng 

Susan Brazeau
Thành Viên Hội Đồng
Giám Đốc Nguồn Nhân Lực

Andrew Potter
Thành Viên Hội Đồng
Thư Ký Hội Đồng Giám Sát 

Micheal Vu
Thành Viên Hội Đồng
Trợ Lý Giám Đốc  
Hành Chính

Rachel Witt
Thành Viên Hội Đồng
Phó Cố Vấn Quận

NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC HỘI  
ĐỒNG  
ĐIỀU  

HÀNH  
D&I
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