
 
VĂN PHÒNG PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ NGƯỜI 
TỊ NẠN 

Một Bộ Phận của Cơ Quan Phục Vụ Láng Giềng 

Phục vụ mọi người từ khắp nơi trên thế giới, những người coi Houston là nhà 

Văn Phòng Phục Vụ Cộng Đồng Quốc Tế và Các Vấn Đề Người Tị Nạn tăng cường lợi ích và đẩy mạnh 
sự kết nối của cộng đồng quốc tế người nhập cư, người ngoại quốc và người tị nạn của Houston bằng 
cách giúp đỡ cộng đồng hòa nhập về công dân và văn hóa. 

Hợp tác với các bên liên quan và các tổ chức dựa vào cộng đồng nhằm đem lại các chương trình, dịch 
vụ và các sự kiện đặc sắc, Văn Phòng Phục Vụ Cộng Đồng Quốc Tế và Các Vấn Đề Người Tị Nạn tìm 
cách xây dựng năng lực của Houston nhằm đón tiếp và hòa nhập công dân đa dạng. Khám phá các dịch 
vụ của chúng tôi và các sự kiện đặc sắc bằng cách nhấp vào hình ảnh dưới đây hoặc liên lạc trực tiếp 
với chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc, hỏi han thêm hoặc góp ý. 

Yêu cầu Thị Trưởng tham gia một sự 
kiện: http://cohweb.houstontx.gov/MyrSchedule_Internet/EventSchedule.aspx 
 
Yêu Cầu Tuyên Bố Công Khai: http://www.houstontx.gov/mayor/ceremonialdocs.html 

Hội Đồng Tư Vấn của Cộng Đồng Quốc Tế 
Hội Đồng Tư Vấn của Cộng Đồng Quốc Tế, trước đây có tên là Hội Đồng Tư Vấn của Thị Trưởng về Các 
Vấn Đề Người Nhập Cư và Tị Nạn (MACIRA), tư vấn cho Thành Phố về chiến lược tiếp cận cộng đồng 
hiệu quả và các dịch vụ cho cộng đồng quốc tế  đa dạng và đang phát triển của Houston ...  
Đọc thêm ...  

Những Sáng Kiến Độc Đáo của OIC  
Nhấp chuột vào hình ảnh hoặc văn bản bên dưới hình ảnh để biết thêm thông tin  

 

http://cohweb.houstontx.gov/MyrSchedule_Internet/EventSchedule.aspx
http://www.houstontx.gov/mayor/ceremonialdocs.html
http://www.houstontx.gov/oic/advisory.html
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