mKính gửi các thành viên của cộng đồng Chinatown-International District (Phố Tàu-Khu vực
Quốc tế),
Chúng tôi có nghe được những quan ngại về tin đồn buộc phải giải tỏa và di dời cư dân và các
cơ sở kinh doanh trong khu vực Chinatown-International District. Chúng tôi muốn khẳng định
chắc chắn rằng Thành phố Seattle hoàn toàn không có ý định giải tỏa, di dời hay buộc bất cứ ai
đang sống, làm việc hoặc sở hữu một cơ sở kinh doanh trong khu vực này phải rời đi.
Chinatown-International District, cũng như mọi người, các cơ sở kinh doanh và các tổ chức coi
nơi đây là nhà, là một phần giá trị của Seattle. Lịch sử, văn hoá và cộng đồng tiêu biểu tại đây
là một phần giúp Seattle là một thành phố thịnh vượng và mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ và
phát triển khu vực vững mạnh.
Thành phố đang thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ và phát triển khu vực vững mạnh, và
cũng như giúp các cư dân tiếp tục sinh sống tại nhà của họ:
 Thông qua Office of Housing (Văn phòng Gia cư), Thành phố đã tài trợ hơn 1,000 căn nhà
giá phải chăng trong khu vực, và những căn nhà này phải được cho các cư dân có thu nhập
thấp thuê trong ít nhất 50 năm.
 Gần đây, chúng tôi đã ban hành chương trình Mandatory Housing Affordability (Nhà Ở Giá
Phải Chăng Bắt Buộc), trong đó yêu cầu bất kỳ tòa nhà mới nào ở Chinatown-International
District phải có các căn nhà giá phải chăng hoặc nộp tiền vào một quỹ được sử dụng để xây
dựng nhà ở giá phải chăng.
 Thành phố cam kết hỗ trợ Dự án Little Saigon Landmark thông qua Chương trình Equitable
Development Implementation (Thực hiện Phát triển Công bằng).
 Thành phố đang nghiên cứu các mục đích sử dụng mới cho Khuôn viên Charles Street,
trong đó có thể bao gồm các căn nhà ở giá phải chăng do cộng đồng sở hữu.
 Thành phố đang làm việc để thực hiện các khuyến nghị Commercial Affordability (Đánh giá
Khả năng Chi trả Thương mại) để giúp giữ lại các doanh nghiệp nhỏ địa phương trong khu
vực.
 Chúng tôi tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của các khuyến nghị từ Kết quả Khảo sát
An toàn Công cộng Chinatown-International District.
Một lần nữa, chúng tôi muốn đảm bảo với quý vị rằng chúng tôi coi trọng ChinatownInternational District và những người góp phần tạo nên nét đặc trưng của khu phố. Thành phố
đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng khu phố vẫn luôn an toàn và có giá phải
chăng cho tất cả mọi người, để thành phố có thể tiếp tục là ngôi nhà thân thiện và trái tim văn
hoá cho nhiều cộng đồng người châu Á-Thái Bình Dương hiện nay và trong tương lai.
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