Các Câu Hỏi Thường Gặp
Chiến Lược Công Bằng tại Trung Tâm Thành Phố Beaverton Là Gì?
Chiến Lược Công Bằng tại Trung Tâm Thành Phố Beaverton là một đường lối đầu tư nguồn lực công để
hỗ trợ thiết lập một trung tâm thành phố hấp dẫn và có thể tiếp cận được cho tất cả chúng ta. Trong vòng
10 năm tới, Cơ Quan Tái Phát Triển Đô Thị Beaverton (Beaverton Urban Redevelopment Agency, BURA)
sẽ đầu tư $100 triệu cho Khu Tái Tạo Đô Thị Central Beaverton vào các dự án tái phát triển và cơ sở hạ
tầng. Những khoản đầu tư này sẽ tiếp tục định hình cách khu vực này trở thành một trung tâm thành phố
sôi động hơn nữa, một trong những mục tiêu hàng đầu trong Tầm Nhìn Cộng Đồng của thành phố.
Các hoạt động tái phát triển có thể đem lại nhiều thay đổi tích cực đáng kể, ví dụ như tạo thêm nhà ở, cải
thiện và đổi mới đường phố và vỉa hè cũng như nâng cấp các tòa nhà hiện tại. Tuy nhiên, các hoạt động
tái phát triển cũng có thể đem lại những hệ quả tiêu cực, hầu như thường đối với Người Da Đen, Người
Bản Xứ và Người Da Màu (BIPOC), dân cư thu nhập thấp và các chủ doanh nghiệp. Mục tiêu của dự án là
ngăn chặn và giảm thiểu sự di dời của người dân và các doanh nghiệp khỏi khu vực dự án và chủ động
thu hút và giữ lại những tiện nghi trong khu vực nhằm thúc đẩy cảm giác thân thuộc, đặc biệt là đối với
cộng đồng BIPOC và các cộng đồng gặp thiệt thòi khác, những người mà nhu cầu và ưu tiên của họ
thường không nằm trong trung tâm của các nỗ lực tái phát triển.

Chiến Lược Công Bằng tại Trung Tâm Thành Phố Beaverton liên quan đến điều gì?
Khi hoàn thành, Chiến Lược Công Bằng tại Trung Tâm Thành Phố sẽ có các công cụ và chiến lược mới
mà BURA và thành phố có thể sử dụng để dẫn đường cho các hoạt động tái phát triển trong ba lĩnh vực
sau:
1. Tạo ra một trung tâm thành phố hòa nhập
1. Ngăn ngừa, giảm thiểu và giảm nhẹ sự di dời
2. Thể chế hóa công bằng chủng tộc trong quá trình đưa ra quyết định và tương tác với cộng đồng
của chúng ta
Trong năm 2021, BURA và thành phố đã ký hợp đồng với một nhóm tư vấn địa phương để dẫn dắt dự án
này và phát triển các chiến lượng và công cụ này. Nhóm tư vấn này được dẫn đầu bởi Mạng Lưới Hoạt
Động Tầm Nhìn và bao gồm các tổ chức cộng đồng như Adelante Mujeres, APANO, Bienestar và Liên
Minh Các Cộng Đồng Người Da Màu cũng như là tổ tư vấn chính sách cộng đồng ECONorthwest.
Đội ngũ nhân viên và tư vấn viên sẽ tiến hành tương tác với cộng đồng, nghiên cứu về khu vực và
nghiên cứu về những phương pháp tốt nhất trong các thành phố khác trong lúc chúng tôi phát triển
những chiến lược và công cụ mới. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng công việc này sẽ diễn ra liên tục. Các
công cụ và chiến lược được phát triển cho dự án này sẽ là một khởi đầu quan trọng và chúng tôi dự kiến
mở rộng và chỉnh sửa chúng khi công việc tiếp tục trong nhiều năm tới.

Khu vực của dự án này là gì? Tại sao lại là khu vực này?
Khu vực địa lý cho dự án này bao gồm Khu Vực Tái Tạo Đô Thị (Urban Renewal Area, URA) Central
Beaverton, tập trung đặc biệt vào khu vực trung tâm thành phố cũng như là phía nam Thị Trấn Cũ (Old
Town) và khu vực hành lang Allen Blvd. Quý vị có thể tìm thấy bản đồ tại đây.
Quỹ BURA chỉ có thể được chi trong Khu Vực Tái Tạo Đô Thị. Chúng tôi nhận thấy rằng các khoản đầu
tư vào khu vực này sẽ ảnh hưởng tới những khu vực lân cận. Vì khu vực Đại Lộ Allen tiếp giáp với Khu
Vực Tái Tạo Đô Thị và là khu đa dạng chủng tộc và có thu nhập thấp nhất của thành phố, chúng tôi đặc
biệt lo ngại về việc di dời và các tác động tiêu cực tại đây. Mặc dù quỹ BURA không thể được dùng để
thực hiện các chương trình trong khu vực này, thành phố có thể sử dụng các quỹ khác.

Cập nhật: Ngày 7 tháng 11 năm 2021

1

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Thành phố sử dụng các công cụ công bằng chủng tộc như thế nào để đưa ra các quyết định lâu
dài?
Thành phố và BURA hiện không sử dụng bộ công cụ công bằng chủng tộc tiêu chuẩn để đưa ra quyết
định trong các tổ chức. Một số dự án đang sử dụng bộ công cụ của Liên Minh Chính Phủ Về Công Bằng
Chủng Tộc (Government Alliance for Racial Equity, GARE) khi các sáng kiến mới được phát triển. Thành
phố đã thông qua Kế Hoạch Đa Dạng, Công Bằng và Hòa Nhập nhằm kêu gọi sử dụng khuôn khổ công
bằng để dẫn đường cho các quyết định chính sách và phân bổ nguồn lực. Đội ngũ dự án rất mong muốn
sử dụng những công cụ này cho các công việc tái phát triển.
Chúng tôi đã nghe được những gì từ thành viên cộng đồng?
Các chủ đề sau đây đã xuất hiện từ các lần tương tác và nỗ lực lập kế hoạch trước đây ở trong và xung
quanh khu vực dự án, hoặc cụ thể là với các thành viên cộng đồng BIPOC trong vài năm qua và phù hợp
với các mục tiêu ban đầu của Chiến Lược Công Bằng tại Trung Tâm Thành Phố:
•
Tạo không gian tụ họp cộng đồng--- Không gian đa dạng và hòa nhập để cung cấp các nguồn
lực chuyên biệt theo văn hóa và tiện nghi thân thiện cho gia đình như chăm sóc trẻ nhỏ và các
hoạt động là ưu tiên hàng đầu trong cộng đồng của chúng ta.
•
Nuôi dưỡng các doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh. Cụ thể, chúng tôi nhận được những yêu
cầu để các doanh nghiệp Da Đen và Da Nâu phát triển mạnh, các loại hình kinh doanh nhỏ và các
mức giá đa dạng hơn, bao gồm cả các doanh nghiệp chuyên biệt theo văn hóa và giá cả phải
chăng cho không gian của các doanh nghiệp.
•
Tăng cường an ninh nhà ở và giá cả phải chăng. Các thành viên trong cộng đồng cụ thể muốn
nhà ở giá cả phải chăng hơn, bảo trì nhà ở tốt hơn, nhiều lựa chọn nhà ở cho nhiều thế hệ hơn, lộ
trình sở hữu nhà ở và các lựa chọn nhà ở thúc đẩy xây dựng cộng đồng.
•
Thêm nhiều khu vực xanh hơn trong khu vực dự án (trung tâm thành phố và Đại Lộ Allen)
•
Thực hiện hệ thống trách nhiệm giải trình, minh bạch và sự tin tưởng giữa thành phố và
cộng đồng – cụ thể là BIPOC và các cộng đồng chịu thiệt thòi khác ở Beaverton. Việc này gồm
cả những hồi âm cụ thể về sự tương tác minh bạch và xây dựng niềm tin cũng như các mối quan
hệ với cộng đồng.
•
Tham gia vào sự hòa nhập đích thực của BIPOC. Phản hồi này đã được nghe trong buổi nói
chuyện của Ellen Wyoming Deloy: “Các quan điểm của BIPOC đã được lắng nghe, tuyên dương
và chú trọng trong quá trình đưa ra quyết định và chính sách, không phải gây thiệt hại cho những
người không thuộc BIPOC, mà để đảm bảo sự hòa nhập thực sự của mọi người.”
Làm cách nào để tôi tham gia vào quy trình này?
Đội ngũ dự án rất vui mừng khi lắng nghe các ý kiến và thắc mắc của quý vị! Vui lòng tham gia với
chúng tôi và tìm danh sách các buổi tương tác tại đây.

Làm cách nào để tôi tìm hiểu thêm về Chiến Lược Công Bằng tại Trung Tâm Thành Phố?
Quý vị đang ở đúng nơi rồi. Quý vị có thể xem video này để tìm hiểu thêm về dự án hoặc đọc đề xuất dự
án của chúng tôi tại đây. Ngoài ra, vui lòng đăng ký để nhận các thông tin cập nhật về dự án, được gửi
qua email định kỳ để cập nhật cho thành viên cộng đồng của chúng ta về công việc này.
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