
Đảm bảo rằng ý kiến của cộng đồng được đưa vào quy trình đưa ra quyết định 

đem đến kết quả tốt hơn cho tất cả mọi người. Nhóm Sáng Kiến Chiến Lược 

nâng cao nhu cầu của cộng đồng, biến chủng tộc và công bằng trở thành trọng 

tâm của từng quy trình.  

BAN KHU PHỐ SEATTLE  

SÁNG KIẾN CHIẾN LƯỢC 
STRATEGIC INITIATIVES  

NHÓM SÁNG KIẾN CHIẾN LƯỢC:  

• Thiết kế các phương pháp sáng tạo để phát triển 
kế hoạch, chương trình và chính sách tiếp cận với 
mục tiêu là ngăn chặn tác động xấu lên cộng đồng 
người da màu.  

• Phối hợp với các ban ngành của Thành Phố khi họ 
thực hiện tiếp cận những cộng đồng khó đến gần.  

• Đặt trọng tâm nỗ lực tiếp cận vào những người sẽ 
chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi các hoạt động của 
Thành Phố.  

• Phối hợp với các cộng đồng trước đây không 
được đại diện đầy đủ nhằm đảm bảo rằng ý kiến 
của cộng đồng đó được phản ánh chính xác trong 
các chính sách và thông lệ của Thành Phố. 

 

Đối với các dự án dài hạn trên toàn thành phố, 

Nhóm Sáng Kiến Chiến Lược hỗ trợ các ban ngành 

của Thành Phố khi họ phát triển chính sách, lập kế 

hoạch và tiến hành tiếp cận. Sứ mệnh của họ là làm 

việc trong các cộng đồng trước và trong suốt thời 

gian thay đổi nhanh chóng bằng cách tham gia sâu 

vào việc triển khai chính sách và mở rộng nhu cầu 

của cộng đồng. Chúng tôi tin rằng việc áp dụng mở 

rộng tính công bằng và hòa nhập trong suốt quy 

trình tham gia giúp cải thiện các kết quả của dự án 

và xây dựng mối quan hệ lâu dài với cộng đồng.   

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH  

Jesseca Brand,  
Dẫn Đầu Sáng Kiến Chiến Lược 

Phone:  206-733-9982     

Email: Jesseca.Brand@seattle.gov 

Website: seattle.gov/neighborhoods/outreach- 

and-engagement/strategic-initiatives 
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