Environmental Justice Council
Lịch Họp Năm 2022 và Quý I Năm 2023
Theo Open Public Meetings Act (Đạo Luật Họp Công Khai Mở) (chương 42.30 Revised
Code of Washington (RCW, Bộ Luật Sửa Đổi của Washington)) và Administrative
Procedure Act (Đạo Luật Thủ Tục Hành Chính) (chương 34.05 RCW), sau đây là lịch
họp thường kỳ của Washington State Environmental Justice Council (Hội Đồng Công
Bằng Môi Trường Tiểu Bang Washington) (Hội Đồng) cho năm 2022 và quý I của năm
2023. Các cuộc họp của Hội Đồng được mở công khai. Cộng đồng tiếp cận các cuộc
họp và bình đẳng ngôn ngữ là những ưu tiên của Hội Đồng. Các thành viên công
chúng có thể liên hệ với nhân viên (xem bên dưới) để yêu cầu thông dịch viên ngôn
ngữ tại cuộc họp, các tài liệu cuộc họp đã dịch hoặc các điều chỉnh để cải thiện khả
năng tiếp cận cuộc họp và tài liệu của Hội Đồng.

Chương trình họp cho các cuộc họp liệt kê dưới đây đã được cung cấp trước qua
listserv và trang web của Hội Đồng (xem bên dưới). Mọi nỗ lực được thực hiện để đảm
bảo chương trình họp luôn được cập nhật. Tuy nhiên, Hội Đồng có quyền thay đổi hoặc
sửa đổi chương trình họp tại cuộc họp.

Ngày Họp

Địa Điểm

Đã Xác Nhận:

Chỉ Họp Trực Tuyến

Thứ Hai

Tham gia cuộc họp qua Zoom:

Ngày 4 tháng 4 năm 2022

https://us02web.zoom.us/j/85252692400 (bằng

2:00 chiều - 6:30 tối

Tiếng Anh)
Hoặc tham gia qua số điện thoại: +1 253 215 8782
ID Cuộc Họp: 852 5269 2400

Đã Xác Nhận:

Chỉ Họp Trực Tuyến

Thứ Tư
Ngày 25 tháng 5 năm 2022
2:00 chiều - 6:30 tối
(ngày họp đã được xác nhận)
Đã Xác Nhận:

Chỉ Họp Trực Tuyến

Thứ Tư
Ngày 22 tháng 6 năm 2022
10:00 sáng - 3:00
chiều
(ngày họp đã được xác nhận)
Được Đề Xuất:
Thứ Bảy

Sẽ xác định sau (có thể tổ chức trực
tiếp với tùy chọn tham gia trực tuyến)

Ngày 27 tháng 8 năm 2022
10:00 sáng - 3:00
chiều
Được Đề Xuất:

Chỉ Họp Trực Tuyến

Thứ Năm
Ngày 27 tháng 10 năm 2022
3:00 chiều - 7:30 tối
Được Đề Xuất:
Thứ Ba
Ngày 13 tháng 12 năm 2022
2:00 chiều - 6:30 tối

Chỉ Họp Trực Tuyến

Được Đề Xuất:

Sẽ xác định sau

Thứ Ba
Ngày 28 tháng 2 năm 2023
3:00 chiều - 7:30 tối
Được Đề Xuất:

Sẽ xác định sau

Thứ Tư
Ngày 26 tháng 4 năm 2023
2:30 chiều - 7:00 tối

Thời gian và địa điểm có thể thay đổi khi cần. Xem Environmental Justice Council |
WaPortal.org (bằng Tiếng Anh) để tìm hiểu thông tin mới nhất. Liên hệ với nhân viên
Hội Đồng tại envjustice@ejc.wa.gov hoặc gọi 360-584-4398.

Cập nhật lần cuối 26/04/2022

Chương Trình Họp, Tài Liệu và Ghi Chú Cuộc Họp
Chương Trình Họp
Ghi Lại Cuộc Họp
Vui lòng gửi email tới envjustice@doh.wa.gov bằng bất kỳ ngôn ngữ nào hoặc gọi số 360-5844398 (có sẵn phiên dịch qua điện thoại) để yêu cầu tài liệu hoặc ghi chú cuộc họp đã được dịch

TRANG CHỦ
Các cộng đồng bị tác động nghiêm trọng và thường xuyên nhất bởi các mối nguy về sức khỏe môi
trường trong tiểu bang đã thiếu các cơ chế rõ ràng và hiệu quả để giải quyết tình trạng bất công về
môi trường. Hội đồng tổ chức một diễn đàn có thể nêu lên tiếng nói của các cộng đồng bị ảnh
hưởng không tương xứng này để thông báo về các nỗ lực công bằng môi trường của tiểu bang.

Mục Đích và Trách Nhiệm
Mục đích của Environmental Justice Council (Hội Đồng Công Bằng Môi Trường) là tư vấn cho các
cơ quan tiểu bang về việc kết hợp công bằng môi trường vào các hoạt động của họ. Các nhiệm vụ
cụ thể của hội đồng bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Đưa ra khuyến nghị cho tiểu bang về việc thực hiện các yêu cầu công bằng môi trường như
đánh giá công bằng môi trường, kế hoạch gắn kết cộng đồng và kế hoạch chiến lược.
Xây dựng hướng dẫn về cách xác định các cộng đồng bị quá tải và sử dụng bản đồ chênh
lệch về sức khỏe môi trường.
Theo dõi tiến trình của việc tăng cường công bằng y tế và đảm bảo công bằng môi trường
trên toàn tiểu bang Washington.
Đưa ra khuyến nghị về việc phát triển và thực hiện các chương trình khí hậu, bao gồm các
chương trình được tài trợ từ doanh thu các-bon.
Phục vụ như một diễn đàn nêu lên các lo ngại và ưu tiên về công bằng môi trường.
Đưa ra khuyến nghị cho thống đốc và cơ quan lập pháp về các hành động thúc đẩy công
bằng môi trường.

Bảy cơ quan của Tiểu Bang Washington phát triển các chính sách và chương trình có tác động trực
tiếp nhất đến công bằng môi trường phải tuân thủ Healthy Environment for All Act (HEAL Act, Đạo
Luật Môi Trường Lành Mạnh Cho Tất Cả):
•
•
•
•
•
•
•

Department of Agriculture (Sở Nông Nghiệp)
Department of Commerce (Sở Thương Mại)
Department of Ecology (Sở Sinh Thái)
Department of Health (Sở Y Tế)
Department of Natural Resources (Sở Tài Nguyên Thiên Nhiên)
Department of Transportation (Sở Giao Thông Vận Tải)
Puget Sound Partnership (Cơ Quan Hợp Tác Puget Sound)

Các cơ quan tiểu bang khác cũng có thể tự nguyện tuân thủ HEAL Act.

Thẩm Quyền
Chương 70A.02 Revised Code of Washington (RCW, Bộ Luật Sửa Đổi của Washington) (chỉ Tiếng
Anh) được ký thành luật vào ngày 17 tháng 5 năm 2021. Theo đó chỉ đạo Department of Health triệu

tập và thành lập Environmental Justice Council. Luật nêu rõ tư cách thành viên, nhiệm vụ và các
yêu cầu báo cáo của hội đồng cho Cơ Quan Lập Pháp.

Tư Cách Thành Viên
Hội đồng bao gồm 16 thành viên (bằng Tiếng Anh) do thống đốc bổ nhiệm. Thành viên hội đồng bao
gồm các đại diện cộng đồng, một đại diện cộng đồng thanh niên, những người thực hành công bằng
môi trường, bộ lạc, lao động và doanh nghiệp. Những người quan tâm đến việc được xem xét bổ
nhiệm để phục vụ trong hội đồng có thể nộp đơn đăng ký trên trang web Hội Đồng và Ủy Ban của
Thống Đốc (chỉ Tiếng Anh). Một người ở cấp điều hành từ mỗi cơ quan giấu kín sẽ đóng vai trò là
liên lạc viên không bỏ phiếu cho hội đồng.

Nguồn Hỗ Trợ Liên Quan
Công Bằng Môi Trường (bằng Tiếng Anh)
Nhóm Chuyên Trách về Công Bằng Môi Trường (bằng Tiếng Anh)
Climate Commitment Act (Đạo Luật Cam Kết Khí Hậu) (bằng Tiếng Anh)
Tờ thông tin Công Bằng Môi Trường (PDF) (bằng Tiếng Anh)
Tờ thông tin bằng Tiếng Tây Ban Nha (PDF) | Tờ thông tin bằng Tiếng Việt (PDF) | Tờ thông tin
bằng Tiếng Nga (PDF)

Liên hệ với chúng tôi
envjustice@doh.wa.gov, 360-584-4398
Đăng ký để nhận thông tin mới nhất qua email của Environmental Justice Council (bằng Tiếng Anh)

Thành Viên của Environmental Justice Council
Tên: Nichole Banegas
Vị trí: Đại diện của một doanh nghiệp được quy định bởi cơ quan được bảo hiểm và có
các điều kiện kinh doanh thông thường bị ảnh hưởng đáng kể bởi hành động của ít
nhất một cơ quan được bảo hiểm khác
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 06/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2023
Tiểu Sử:

Tên: Maria Batayola
Vị trí: Đại diện cộng đồng
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 06/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2025
Tiểu Sử:
Tên: Maria Blancas
Vị trí: Đại diện cộng đồng
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 06/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2025
Tiểu Sử: Gần đây, bà Blancas đã hoàn thành bằng Thạc Sĩ Y Tế Công Cộng trong
chương trình Community-Oriented Public Health Practice (Thực Hành Y Tế Công Cộng
do Cộng Đồng Định Hướng) tại University of Washington. Là một thành viên của nhóm
Outreach (Tiếp Cận), bà đang giúp hỗ trợ cộng đồng tham gia các dự án gia đình và công
nhân ngành sữa của Trung Tâm. Kinh nghiệm trước đây của bà Blancas bao gồm làm
việc cùng Promotores de Salud và các nông dân để hỗ trợ hướng tới sự bình đẳng về
sức khỏe. Là con gái của một gia đình làm nông chăm chỉ, bà Blancas cam kết sẽ đảm
bảo cho nông dân và gia đình họ được an toàn và khỏe mạnh.
Tên: Patrick DePoe Danh Dự

Vị trí: Thành viên đại diện cho các cộng đồng bộ lạc từ Tây Washington
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 11/02/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2025
Tiểu Sử:

Tên: Jarred-Michael Erickson Danh Dự
Vị trí: Thành viên đại diện cho các cộng đồng bộ lạc từ Đông Washington
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 11/02/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2023
Tiểu Sử:
Tên: Running-Grass
Vị trí: Nhà thực hành công bằng môi trường hay học giả phục vụ với tư cách là chuyên
gia công bằng môi trường
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 06/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2023
Tiểu Sử: Running Grass là nhà hoạt động và nhà giáo lâu năm về công bằng môi trường
và chủng tộc. Ông hoạt động xã hội về môi trường trước khi có Ngày Trái Đất đầu tiên
vào năm 1970, hồi còn là học sinh trung học, ông tham gia chiến dịch về nước sạch ở
các vịnh và cửa sông gần nhà. Ông hoạt động tích cực vào những năm 1970 trong các
phong trào chống phân biệt chủng tộc, chống hạt nhân và các phong trào năng lượng an
toàn mới nổi. Được truyền cảm hứng từ những sứ giả hòa bình Quaker, ông trở thành
người huấn luyện về bất tuân dân sự bất bạo động, nơi ông được thực hành với các
nhóm có chung mục tiêu trên khắp New England. Running Grass sống ba thập kỷ tại khu
vực Vịnh San Francisco, nơi ông đã lãnh đạo các nhà giáo môi trường và nhân viên văn
hóa khác thành lập một tổ chức phi lợi nhuận, Three Circles Center, là tổ chức đi tiên
phong trong các phương pháp tiếp cận đa văn hóa tại cộng đồng để giáo dục về môi
trường, truyền thông và gắn kết cộng đồng. Ông là một trong 300 đại biểu tham dự First
National People of Color Environmental Leadership Summit (Hội Nghị Thượng Đỉnh Đầu
Tiên dành cho Lãnh Đạo Da Màu Quốc Gia về Môi Trường) vào năm 1991. Gần đây,
ông đã nghỉ hưu khỏi vị trí Điều Phối Viên Công Bằng Môi Trường với thâm niên 22 năm
tại hai khu vực Environmental Protection Agency (EPA, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường),
nơi ông đã dùng chuyên môn của mình để xác định và giải quyết các vấn đề về Công
Bằng Môi Trường ở các cấp chính quyền khác nhau và để nêu cao tiếng nói cộng đồng.

Ông tiếp tục công việc của Three Circles thông qua việc tư vấn với các tổ chức giáo dục
và cơ quan chính phủ, đồng thời là giảng viên cấp cao trong chương trình sau đại học
Urban Environmental Education (Giáo Dục Môi Trường Đô Thị) tại Antioch University.
Running Grass sinh sống, làm vườn và yêu thương — với lòng biết ơn — trong khu vực
Puget Sound, trên vùng đất truyền thống của Bộ Lạc Suquamish.

Tên: Rosalinda Guillen
Vị trí: Đại diện cộng đồng
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 06/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2025
Tiểu Sử: Rosalinda Guillen (bà) là người sáng lập Community to Community, đồng thời
là nhà chiến lược hàng đầu và có tầm nhìn xa trong ban lãnh đạo theo chủ nghĩa sinh
thái không phân cấp của C2C. Về cơ bản, quan điểm của bà bị ảnh hưởng bởi việc bà
giới thiệu về mô hình tổ chức cộng đồng đa chủng tộc, tầng lớp lao động của Rainbow
Coalition, mô hình họp tại nhà Cesar Chavez, The World Social Forum, Landless Workers
Movement (MST, Phong Trào Công Nhân Không Có Ruộng Đất) của Brazil và việc bà
lớn lên là một nông dân ở La Conner, WA. Rosalinda là người tổ chức công việc cho các
nông dân ở Tiểu Bang WA và các cánh đồng dâu tây của Salinas CA. Bà đại diện cho
những người nông dân trong Cơ Quan Lập Pháp của California và Tiểu Bang
Washington, trong các cuộc đối thoại xây dựng chính sách và Phong Trào đang diễn ra
về các vấn đề nhập cư, biến đổi khí hậu, quyền lao động, các thỏa thuận thương mại,
chủ nghĩa sinh thái và tăng cường phong trào chủ quyền lương thực hướng tới một nền
kinh tế đoàn kết.

Tên: Aurora Martin
Vị trí: Đại diện cộng đồng
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 06/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2025
Tiểu Sử:

Tên: David Mendoza
Vị trí: Đại diện tự do, việc đề cử dựa trên công việc được áp dụng và mô phỏng, tập
trung vào công bằng môi trường

Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 06/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2023
Tiểu Sử:
Tên: Sylvia Miller Danh Dự
Vị trí: Thành viên đại diện cho các cộng đồng bộ lạc
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 11/3/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/7/2024
Tiểu Sử: Sylvia Miller sinh ra và lớn lên ở Washington. Bà tốt nghiệp Stadium High School
vào năm 1977 và tiếp tục học tập tại Tacoma Community College và Bates Technical
College. Sylvia Miller đã làm việc cho Puyallup Tribe of Indians (Bộ Lạc Puyallup của
Người Da Đỏ) với các vị trí điều phối viên thanh thiếu niên, thư ký thủy sản, thư ký điều
hành cho Tribal Council (Hội Đồng Bộ Lạc), giám đốc của Job Training Partnership Act
(JTPA, Đạo Luật Hợp Tác Đào Tạo Việc Làm), điều phối viên thực thi pháp luật, trợ lý
hành chính. Trước đây bà từng phục vụ hai nhiệm kỳ trong Tribal Council.
Tên: Esther Min, Tiến Sĩ, Thạc Sĩ Y Tế Công Cộng
Vị trí: Nhà thực hành công bằng môi trường hay học giả phục vụ với tư cách là chuyên
gia công bằng môi trường
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 06/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2023
Tiểu Sử: Esther Min, Tiến Sĩ, Thạc Sĩ Y Tế Công Cộng (bà) là nhà thực hành công bằng
môi trường ở tiểu bang Washington. Công việc của bà tập trung vào việc thúc đẩy các
nguyên tắc về công bằng môi trường và khí hậu thông qua quan hệ đối tác cộng đồnghọc thuật-chính quyền trong nghiên cứu và thực hành sức khoẻ cộng đồng. Bà có kinh
nghiệm phát triển các công cụ hướng tới cộng đồng và các dự án từ nghiên cứu đến
hành động, đáp ứng cộng đồng, thực hiện các phiên lắng nghe cộng đồng và phát triển
sản phẩm truyền thông về các chủ đề sức khỏe môi trường cho cộng đồng, học thuật và
các cơ quan chính phủ.
Tên: Todd Mitchell
Vị trí: Người đại diện là đoàn viên hoặc cán bộ công đoàn, đại diện cho người lao động
trong ngành xây dựng và thương mại xây dựng
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 06/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2023

Tiểu Sử: Todd Mitchell là Giám Đốc Kinh Doanh/Thư Ký Tài Chính cho Heat & Frost
Insulators and Allied Workers Local 7. Ông có chứng chỉ của George Meany College of
Labor, cũng như chứng chỉ Giảng Dạy của HFIAW. Ông từng là giám đốc của chương
trình Washington State Helmets to Hardhats (Từ Mũ Bảo Hiểm Đến Mũ Cứng của Tiểu
bang Washington), nơi ông chuyển đổi các thành viên phục vụ quân đội sang chương
trình dạy nghề xây dựng trên khắp Hoa Kỳ. Mitchell được ghi nhận là người đã đưa chính
quyền Liên Bang, Tiểu Bang và Địa Phương lại với nhau, cùng các chương trình đào tạo
Labor Management Cooperative Trust để phục vụ tốt hơn cho các cựu chiến binh. Tại
nơi làm việc, Mitchell đã phát triển các phương pháp tiếp cận khu vực để phát triển dạy
nghề, dẫn đến việc tăng tỷ lệ hoàn thành. Vào cuối tuần, ta có thể nhìn thấy ông trên các
Ngọn Núi hoặc cánh đồng cùng với chú chó Cesky Fousek tên Atli của ông.

Tên: Misty Napeahi Danh Dự
Vị trí: Thành viên đại diện cho các cộng đồng bộ lạc
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 11/02/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2024
Tiểu Sử: Thành Viên Hội Đồng Napeahi này đã dành sự nghiệp của mình để cống hiến
cho Bộ Lạc Tulalip và đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại cả chính quyền bộ lạc và
sòng bạc. Bà có hơn hai mươi ba năm kinh nghiệm trong các quy trình và hệ thống của
chính quyền bộ lạc và có bằng cử nhân Quản Trị Kinh Doanh của Columbia College. Bà
thích phục vụ cộng đồng của mình và tạo ra các chính sách mang lại lợi ích công bằng
cho tất cả công dân bộ lạc. Bà hiện là thành viên hội đồng quản trị cho United Way của
Quận Snohomish. Khi rảnh rỗi, Napeahi thích dành thời gian cho gia đình, chồng của bà
là Jay và ba đứa con của họ. Bà là người ham đọc sách và thích dành thời gian với hai
chú chó của mình, Ivy và Tito.
Tên: Nirae Petty
Vị trí: Đại diện thanh thiếu niên
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 14/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2023
Tiểu Sử: Nirae Petty (bà) là cư dân lâu đời của King County, sinh ra và lớn lên ở Seattle,
WA. Bà phát triển niềm đam mê vận động và công bằng khi theo học tại Rainier Beach
High School, nơi bà từng là Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Học Sinh Da Đen và Chủ Tịch Hội
Học Sinh. Khi đang theo học chuyên ngành Phát Triển Bền Vững tại Western New Mexico
University, Nirae tập trung vào vấn đề phân biệt chủng tộc về môi trường và lịch sử công
bằng môi trường (EJ), đặc biệt là ở quê nhà. Khi vừa tốt nghiệp Central Washington
University, nơi bà lấy bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội về Luật và Công Bằng, Nirae rất
đam mê với việc chống biến đổi khí hậu và giảm bớt sự chênh lệch về sức khỏe môi

trường tại địa phương và toàn cầu. Là Giám Đốc Chương Trình Vận Động cho Urban
League of Metropolitan Seattle (ULMS), Nirae đã giúp mở rộng khuôn khổ lập pháp của
ULMS để tập trung vào công bằng môi trường và bắt đầu làm việc với các cơ quan và tổ
chức địa phương nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng với công việc EJ. Bà tin
rằng bước đầu tiên để giải quyết những bất bình đẳng về môi trường là trao quyền cho
các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua việc giáo dục và đại diện, đặc biệt là thanh
thiếu niên và những người trẻ.

Tên: Faaluaina Pritchard
Vị trí: Đại diện cộng đồng
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 06/01/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2025
Tiểu Sử:
Tên: Raeshawna Ware
Vị trí: Đại diện cộng đồng
Địa Chỉ Email:
Kỳ Hạn Bắt Đầu: 11/3/2022
Kỳ Hạn Kết Thúc: 25/07/2025
Tiểu Sử:

Liên Lạc Viên Cơ Quan tới Hội Đồng
David Bayne
Cơ Quan: Washington State Department of Health (Sở Y Tế Tiểu Bang Washington)
Chức Vụ: Phó Thư Ký, Office of Strategic Partnerships (Văn Phòng Đối Tác Chiến Lược)

Laura Blackmore
Cơ Quan: Puget Sound Partnership (Cơ Quan Hợp Tác Puget Sound)
Chức Vụ: Giám Đốc Điều Hành

Tom Burgert
Cơ Quan: Washington State Department of Natural Resources (Sở Tài Nguyên Thiên Nhiên Tiểu
Bang Washington)
Chức Vụ: Phó Phòng Nhân Sự

Allison Dane Camden
Cơ Quan: Washington State Department of Transportation (Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang
Washington)
Chức Vụ: Phó Thư Ký Hỗ Trợ cho Multimodal Development and Delivery (Bộ Phận Phân Phối và
Phát Triển Đa Phương Thức)

Michael Furze
Cơ Quan: Washington State Department of Commerce (Sở Thương Mại Tiểu Bang Washington)
Chức Vụ: Trợ Lý Giám Đốc, State Energy Office (Văn Phòng Năng Lượng Tiểu Bang)

Nicole Johnson
Cơ Quan: Washington State Department of Agriculture (Sở Nông Nghiệp Tiểu Bang Washington)

Chức Vụ: Cố Vấn Chính Sách Công Bằng

Millie Piazza
Cơ Quan: Washington State Department of Ecology (Sở Sinh Thái Tiểu Bang Washington)
Chức Vụ: Giám Đốc Office of Equity & Environmental Justice (Văn Phòng Công Bằng & Công Bằng
Môi Trường)

Nhân Viên của Environmental Justice Council
Tên: Theo Cielos (họ, bà), Thạc Sĩ Chính Sách Công
Điều Phối Viên Tiếp Cận Cộng Đồng
Địa Chỉ Email:
Tiểu Sử: Việc lớn lên trong các cộng đồng chưa được phục vụ và sống trong sự bất công về
chủng tộc và môi trường đã thôi thúc Theo tham gia các phong trào đấu tranh nhằm phá bỏ
hiện trạng này. Trở nên thất vọng với những rào cản về cơ cấu dường như không thể vượt qua
và sự thiếu tiến bộ qua các kênh truyền thống đã thúc đẩy Theo mong muốn trở thành một
phần của quá trình ra quyết định có ảnh hưởng đến kết quả của cộng đồng.

Sau khi hoàn thành bằng cao đẳng xã hội học tại Seattle Central, Theo tiếp tục nhận bằng khoa
học môi trường tại Smith College. Trong năm cuối của mình tại Smith, Theo theo học tại UMass
Amherst và lấy bằng thạc sĩ về chính sách công. Những kiến thức khoa học có được về các
vấn đề môi trường và lăng kính thể chế về sự chênh lệch và chính sách môi trường đã cung
cấp cho Theo những công cụ để mở rộng và nâng cao kỹ năng của mình với tư cách là nhà
thực hành công bằng môi trường.

Là một phần của các cộng đồng chịu thiệt thòi trong lịch sử và làm việc với Jemez Principles
(Nguyên Tắc Jemez) khi là nhà tổ chức cộng đồng khiến Theo đau lòng nhận ra sự thiếu tiếng
nói thiết thực của cộng đồng trong chính sách môi trường và khí hậu. Đó là lý do tại sao họ rất
hào hứng làm việc với Environmental Justice Council (Hội Đồng Công Bằng Môi Trường) khi
chúng tôi giúp đưa những tiếng nói thành hiện thực và tạo ra các hệ thống mới mang lại lợi ích
cho tất cả mọi người. Theo sống ở Central District của Seattle trên vùng đất truyền thống của
Người Coast Salish, bao gồm Người Duwamish ở quá khứ và hiện tại.

Tên: Rowena Pineda (bà), Thạc Sĩ Giáo Dục
Vai Trò: Cố Vấn Công Bằng Môi Trường
Địa Chỉ Email:

Tiểu Sử: Năm 1981, Rowena cùng cha và em trai của bà chuyển từ Philippines đến sống cùng
bà nội, cô, chú và anh chị em họ của mình ở khu vực San Francisco Bay. Bà là chị cả trong gia
đình có 6 anh chị em và là bác của 9 cháu gái và cháu trai. Rowena giới thiệu về công bằng
môi trường với tư cách là nhà tổ chức cộng đồng, làm việc để giải quyết vấn đề nhiễm độc chì
ở trẻ em Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC, Người Da Đen, Người Bản Địa và
Người Da Màu) tại Oakland, CA vào đầu những năm 1990. Trong nhiều năm, bà đã làm việc về
các vấn đề khác bao gồm tiếp cận các chương trình giáo dục trẻ nhỏ có chất lượng và thông

qua Affordable Care Act (Đạo Luật Chăm Sóc Giá Rẻ). Chiến dịch tổ chức cộng đồng đáng nhớ
nhất mà Rowena đã thực hiện cũng là chiến dịch cá nhân nhất. Chiến dịch này liên quan đến
việc cha của bà được khôi phục lại công việc sau khi ông bị chấm dứt hợp đồng một cách sai
trái.

Rowena cùng gia đình chuyển đến Spokane vào năm 2005. Con trai bà, Ryan, đã tốt nghiệp
Lewis & Clark High School, Whitworth University và Gonzaga University School of Law. Trước
khi gia nhập đội ngũ Environmental Justice Council (Hội Đồng Công Bằng Môi Trường), Rowena
từng là Giám Đốc Hợp Tác Cộng Đồng và Công Bằng tại United Way của Quận Spokane từ
2020-2021 và Giám Đốc Chương Trình tại Spokane Regional Health District (Khu Y Tế Khu Vực
Spokane) từ 2010-2020. Bà hiện đang làm việc trong Ban Giám Đốc của APIC Spokane và
Spokane YWCA. Bà được bổ nhiệm vào Lodging Tax Advisory Committee (Ủy Ban Tư Vấn Thuế
Nhà Nghỉ) của City of Spokane (Thành phố Spokane) vào năm 2020. Rowena đã nhận được
bằng Cử Nhân Khoa Học Xã Hội về Lịch Sử của Brandeis University và bằng Cử Nhân Giáo Dục
của Holy Names University.

Tên: Sierra Rotakhina (bà), Thạc Sĩ Y Tế Công Cộng
Vai Trò: Giám Đốc của Environmental Justice Council (Hội Đồng Công Bằng Môi Trường)
Địa Chỉ Email:
Tiểu Sử: Sierra Rotakhina lớn lên trong một thị trấn nhỏ, vùng nông thôn, nơi những tài sản tuyệt
đẹp của cuộc sống miền núi (tính kiên cường, ý thức cộng đồng mạnh mẽ, văn hóa quan tâm
hàng xóm và vẻ đẹp của môi trường) tồn tại cùng sự nghèo đói, thiếu thốn các nguồn lực và việc
làm với một nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch mạo hiểm ngoài trời. Lớn lên với sự chênh lệch về
thu nhập, sức khỏe và khả năng tiếp cận các nguồn lực đã khiến Sierra theo đuổi bằng thạc sĩ
về y tế công cộng và cống hiến sự nghiệp của mình để tích hợp công bằng và bình đẳng vào các
chính sách, chương trình và nghiên cứu của chính phủ tiểu bang. Trước khi gia nhập đội ngũ
Environmental Justice Council, Sierra từng làm việc cho Washington State Board of Health (Ban
Y Tế Tiểu Bang Washington), Interagency Council on Health Disparities (Hội Đồng Liên Ngành
về Bất Bình Đẳng Y Tế) của Thống Đốc, Washington State Supreme Court Gender and Justice
Commission (Ủy Ban Công Bằng và Giới của Tòa Án Tối Cao Tiểu Bang Washington) và nhiều
ủy ban cố vấn khác.

Thông Báo Cuộc Họp: Environmental Justice Council (Hội Đồng Công Bằng Môi Trường) sẽ tổ
chức một cuộc họp, hãy tham gia với chúng tôi [DATE]. Để yêu cầu phiên dịch viên ngôn ngữ
tại cuộc họp, các tài liệu cuộc họp đã được dịch hoặc các điều chỉnh khác, vui lòng gửi email
tới envjustice@doh.wa.gov bằng bất kỳ ngôn ngữ nào hoặc gọi 360-584-4398 (có sẵn phiên
dịch qua điện thoại).

