
Vào năm 2019, các thành viên quan trọng ở Phía Nam Trung Tâm 
Thành Phố đến từ khu vực của Khu Phố Tàu Quốc Tế và Pioneer 
Square đã yêu cầu Thành Phố, Sound Transit và Quận King hợp tác 
để:

• Xem xét lại các kết quả của việc tiếp cận trước đây để hiểu các 
thành viên cộng đồng đã nói gì trong 20 năm qua về các nhu 
cầu, mối quan tâm và ưu tiên của cộng đồng.

• Làm việc cùng nhau — và với các thành viên trong cộng đồng — để tạo ra danh sách các hành động mà mỗi 
cơ quan — cộng với Bộ Giao Thông tiểu bang Washington và Cảng Seattle — có thể thực hiện để hỗ trợ các 
ưu tiên của cộng đồng và giảm thiểu tác hại.

• Tập trung vào các ưu tiên của cộng đồng trong các dự án và kế hoạch trong tương lai.

Chúng tôi — Thành Phố, Sound Transit, và Quận King — vẫn đang chờ đợi để các tác động kinh tế và sức khỏe 
cộng đồng bởi đại dịch COVID giảm bớt trước khi tiếp cận với các thành viên trong cộng đồng một cách an 
toàn. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đã xem xét các kết quả của việc tiếp cận trước đây, tìm hiểu xem các 
thành viên cộng đồng đã nói gì về những điều quan trọng đối với họ và xem xét các phản ánh đó có thể giúp 
được gì cho các dự án trong tương lai. Liên Minh cho Pioneer Square (Alliance for Pioneer Square), Khu Vực Cải 
Thiện Kinh Doanh Khu phố Tàu-Quốc Tế (CIDBIA), Hiệp Hội Trung Tâm Thành Phố Seattle (Downtown Seattle 
Association), Khu Lịch Sử phía Nam Trung Tâm (Historic South Downtown), Hiệp Hội Phát Triển Cộng Đồng 
InterIm (InterIm CDA), và Cơ Quan Bảo Tồn và Phát Triển Khu phố Tàu-Quốc Tế Seattle (SCIDpda) đã hỗ trợ nỗ 
lực này bằng cách giúp chúng tôi hiểu và tóm lược được những gì các thành viên cộng đồng cho biết trong quá 
khứ.

Các cơ quan và ban ngành của chúng tôi đã có những tác động tiêu cực đến Pioneer Square và các khu vực của 
Khu Phố Tàu Quốc Tế (Chinatown International District) khi xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn mà không 
lắng nghe ý kiến của người Da Đen, người Bản Địa, người Da Màu, vốn là những người đang phải tiếp tục chịu 
gánh nặng từ nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống, đại dịch COVID-19 và bạo lực phân biệt chủng tộc. Chúng tôi 
đang tìm cách khắc phục điều này bằng các quy trình lên kế hoạch có đóng góp bởi cộng đồng, nâng cao tiếng 
nói của cộng đồng và cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan nhằm tập trung vào công bằng chủng tộc và các 
giá trị của cộng đồng.

Chúng tôi đang tập hợp một số hoạt động chung cho Sound Transit, 
Thành Phố Seattle, Quận King và những cơ quan/ban ngành khác 
nhằm nâng cao kết quả mong đợi của cộng đồng cho khu vực của 
Khu Phố Tàu Quốc Tế và Pioneer Square, đồng thời tạo ra một cửa 
ngõ trung tâm là điểm nút giao thông được quy hoạch tốt để phục 
vụ khu vực, thành phố và địa phương.

Tờ Thông Tin Về Dự Án
Lập kế hoạch cho Jackson Hub

Điều Gì Đang Xảy Ra Ngay Bây Giờ?

Về dự án này 

Tìm hiểu thêm tại www.seattle.gov/opcd/ongoing-initiatives/jackson-hub

http://www.seattle.gov/opcd/ongoing-initiatives/jackson-hub


Thành Phố Seattle khuyến khích mọi người tham gia vào các chương trình và hoạt động của thành phố. Để biết thêm về các hỗ trợ cho người khuyết tật, tài 
liệu ở các định dạng khác, hoặc thông tin về khả năng tiếp cận, hãy liên hệ với Magda Hogness | magda.hogness@seattle.gov trong thời gian sớm nhất.

Magda Hogness 
Office of Planning & Community Development 
magda.hogness@seattle.gov

Lizzie Moll 
Seattle Department of Transportation 
lizzie.moll@seattle.gov

Liên Hệ với Chúng Tôi 

Lên Kế Hoạch Dựa Vào Các Đóng Góp Của Cộng Đồng

Tương Tác Trong Tương Lai
Khi quý vị liên hệ với chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý 
vị cần thông dịch viên.

Chúng tôi đang xem xét những ý kiến đóng góp của cộng đồng nhằm phát triển sự hiểu biết chung về những 
nỗ lực quy hoạch trong quá khứ ở khu vực của Khu Phố Tàu Quốc Tế và Pioneer Square, đồng thời làm nối bật 
các cơ hội kết hợp giữa tầm nhìn của cộng đồng và những cải tiến cơ sở hạ tầng đã được quy hoạch. Các mục 
tiêu là:

• Xác định các khu vực và cụm có chủ đề chung.
• Giải quyết các vấn đề cộng đồng và các khuyến nghị không được nắm bắt hoặc nêu rõ ràng trong các kế 

hoạch cộng đồng.
• Hiểu chủ đề một cách tổng thể hơn và hiểu rõ ràng về ý định.
• Đánh dấu các khu vực có các đề xuất bị mâu thuẫn.
• Thông báo về địa lý quy hoạch của ‘Trung Tâm Jackson Hub’.

Chúng tôi đã tổ chức những hoạt động này để làm nổi bật các chủ đề cộng đồng đã xuất hiện một cách nhất 
quán thông qua tất cả những nỗ lực lập kế hoạch. Các chủ đề cộng đồng này đã được định hình theo thời gian. 
Ban đầu, những chủ đề này đến từ Báo Cáo Ưu Tiên của Khu Dân Cư Phía Nam Trung Tâm Thành Phố (South 
Downtown Neighborhood Priorities Report) (2019) và kể từ đó, đã được lập bản đồ và mở rộng tại các cuộc hội 
thảo với các cơ quan và bên liên quan trong cộng đồng.

Tăng cường không gian công cộng, đường phố, ngõ 
hẻm và không gian ngoài trời để tăng sự an toàn, kết 
nối xã hội và hoạt động thể chất

Cải thiện khả năng di chuyển và kết nối, đặc biệt là 
giữa các vùng lân cận và bến tàu King Street và Union 
Stations

Giảm thiểu tác hại tích lũy đối với và/hoặc việc di dời 
doanh nghiệp nhỏ, cư dân và tổ chức phi lợi nhuận, và 
khuyến khích sự phát triển một cách công bằng

Khuyến khích phát triển kinh tế

Tối đa hóa lợi ích của cộng đồng và quyền sở hữu đất 
đai Giữ lại đặc điểm lịch sử và văn hóa

Cải thiện kinh nghiệm và nhận thức về an toàn công 
cộng

Thừa nhận và giải quyết các vấn đề về sự phân biệt 
chủng tộc trong lịch sử đã và đang tiếp tục ảnh hưởng 
đến các khu vực địa phương

• Liệu chúng tôi có hiểu chính xác về những phản hồi 
đã nhận được hay không.

• Chúng tôi cần nên biết về những điều gì khác.

• Làm thế nào để chúng tôi có thể kết hợp các ưu 
tiên cho cộng đồng vào các dự án và kế hoạch trong 
tương lai.

• Với sự gián đoạn và thay đổi bởi đại dịch, các ưu tiên của 
cộng đồng có thể đã thay đổi và chúng tôi sẽ tìm cách để 
hiểu những ưu tiên gì vẫn còn được quan tâm bởi cộng 
đồng qua việc nói chuyện với cộng đồng trong tương lai.

Hãy tìm hiểu thêm tại www.seattle.gov/opcd/ongoing-initiatives/jackson-hub
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