Baûn Toùm Taét Ñaïi Cöông
Vaøo ñaàu naêm 2006, Thò Tröôûng Greg Nickels cuûa Seattle ñaõ yeâu caàu ban nhaân vieân cuûa oâng trieäu
taäp moät nhoùm caùc nhaø laõnh ñaïo coäng ñoàng vaø thöông nghieäp, caùc cô quan cung caáp dòch vuï, vaø cö
daân ôû South Park ñeå khôûi ñaàu moät noã löïc coù teân goïi Chöông Trình Haønh Ñoäng ôû South Park. Taøi
lieäu Chöông Trình Haønh Ñoäng ôû South Park laø moät saûn phaåm cuûa söï noã löïc töø ban nhaân vieân thaønh
phoá do coäng ñoàng thuùc ñaåy ñeå soaïn thaûo moät toân chæ veà khu phoá vaø caùc chieán löôïc vaø khuyeán nghò
cuï theå ñeå ñaït ñöôïc toân chæ ñoù. Chöông Trình Haønh Ñoäng ñöôïc phaân ra laøm naêm laõnh vöïc chính
yeáu: Phaùt Trieån Thanh Thieáu Nieân, Caûi Tieán Theå Chaát vaø Moâi Tröôøng, Thu Huùt Coäng Ñoàng Tham
Gia, Thöông Nghieäp vaø Vaän Chuyeån, vaø An Toaøn Coâng Coäng. Caùc ñoäi nguõ cuûa daân cö ôû khu phoá,
caùc ñaïi dieän thöông nghieäp, caùc nhaø laõnh ñaïo coäng ñoàng vaø caùc cô quan cung caáp dòch vuï ñaõ thieát
laäp caùc uûy ban cho töøng laõnh vöïc, vaø trong moät khoaûng thôøi gian 6 thaùng ñaõ soaïn thaûo moät loaït caùc
chieán löôïc vaø khuyeán nghò ñöôïc goïi chung laø Chöông Trình Haønh Ñoäng ôû South Park.
Vieäc soaïn thaûo Chöông Trình Haønh Ñoäng ôû South Park ñaõ coù söï tham gia xeùt duyeät cuûa coäng ñoàng
veà caùc taøi lieäu hoaïch ñònh cuõ, nhaän ñònh caùc cô hoäi vaø nhöõng thöû thaùch môùi cuûa coäng ñoàng, vaø
nhaän ñònh caùc öu tieân cuûa khu phoá. Hoï cuõng tham gia vaøo moät quaù trình thaêm doø coäng ñoàng roäng
lôùn ñeå baûo ñaûm raèng caùc khuyeán nghò cuûa hoï phaûn aùnh ñöôïc toaøn boä khu phoá.
Caùc chieán löôïc vaø khuyeán nghò cuûa Chöông Trình Haønh Ñoäng ôû South Park ñöôïc thaønh laäp treân
toân chæ cuûa khu phoá vaø toân chæ naøy ñaët öu tieân cho gia ñình ñöôïc vöõng chaéc vaø khoûe maïnh, moät
khu thöông maïi sung tuùc, moät coäng ñoàng an toaøn, toát cho moâi tröôøng vaø ñeïp maét, moät tinh thaàn
nhaän thöùc coäng ñoàng maïnh meõ, vaø tính toân troïng chaân thaät veà söï ña daïng cuûa khu phoá.
Coäng ñoàng South Park seõ trao Chöông Trình Haønh Ñoäng cho Thò Tröôûng Greg Nickels cuûa Seattle
vaøo thaùng Möôøi 2006. Caùc chieán löôïc vaø khuyeán nghò cuûa Chöông Trình Haønh Ñoäng seõ ñöôïc thöïc
hieän trong nhieàu naêm qua söï hôïp taùc vôùi Thaønh Phoá Seattle, caùc cô quan cung caáp dòch vuï ôû South
Park, caùc thaønh vieân cuûa coäng ñoàng, caùc thöông nghieäp vaø kyõ ngheä taïi ñòa phöông, cuõng nhö caùc toå
chöùc baát vuï lôïi vaø caùc quyõ taøi trôï.
Caùc Öu Tieân Trong Chöông Trình Haønh Ñoäng ôû South Park
1. Thay Caàu South Park. Caùc cô quan chính phuû, caùc vieân chöùc ñöôïc daân baàu, caùc toå chöùc
coäng ñoàng vaø thöông maïi ñeàu laøm vieäc ñeå ñaït ñöôïc ngaân quyõ cho caàu South Park. Caùc
nguoàn taøi trôï coù theå coù laø Haït King, Puget Sound Regional Council (Hoäi Ñoàng Thuoäc Vuøng
Puget Sound), Regional Transportation Improvement District (Khu Caûi Tieán Vaän Chuyeån
Cuûa Vuøng), Washington State Department of Transportation (Boä Vaän Chuyeån Tieåu Bang
Washington), Thaønh Phoá Tukwila, Thaønh Phoá Seattle, U.S. Federal Highway
Administration (Sôû Ñieàu Haønh Xa Loä Lieân Bang Hoa Kyø), vaø caùc quyõ taøi trôï tö.
2. Döïa treân nhöõng noã löïc hieän thôøi ñeå choáng toäi aùc baèng caùch taêng cöôøng söï an toaøn vaø baûo an
qua ñoù ñeå khuyeán khích söï tieáp tuïc ñaàu tö vaøo caùc khu baùn leû, kyõ ngheä, thöông maïi, khu
ñoâng ñuùc, vaø khu daân cö.
3. Thöïc hieän keá hoaïch thoaùt nöôùc ôû South Park vaø caûi tieán caùc con ñöôøng hö xaáu trong caùc
khu thöông maïi, daân cö vaø kyõ ngheä.

4. Gia taêng khaû naêng cuûa caùc cô sôû hieän coù vaø taêng theâm cô sôû ñeå ñaùp öùng nhu caàu giaùo duïc,
giaûi trí, xaõ hoäi vaø vaên hoùa cuûa South Park.
5. Duy trì, trau doài, vaø gia taêng caùc chöông trình hoã trôï söï phaùt trieån thanh thieáu nieân vaø cuûng
coá gia ñình. Söï hôïp taùc vöõng maïnh giöõa coäng ñoàng vaø cô quan cung caáp ñöôïc keát hôïp vôùi
caùc nguoàn trôï giuùp töø thaønh phoá laø ñieàu caàn thieát ñeå ñöôïc thaønh coâng.
6. Tieáp tuïc chuù troïng vaø baûo döôõng vieäc caûi tieán söï laønh maïnh moâi tröôøng cuûa South Park.
7. Taïo ra vaø duy trì moät khu phoá nôi maø taát caû caùc thaønh vieân cuûa coäng ñoàng ñeàu ñöôïc cho
bieát tin töùc vaø ñöôïc giaùo duïc veà caùc quyeát ñònh coù taùc ñoäng ñeán khu phoá vaø hoï ñöôïc coù yù
kieán vaø ñöôïc baàu trong quaù trình laäp quyeát ñònh. Giaùo duïc vaø huaán luyeän caùc thaønh vieân
cuûa coäng ñoàng South Park vaø caùc cô quan cung caáp dòch vuï ñeå cho hoï coù theå tieáp xuùc ñeán
caùc daân cö vaø doanh nghieäp baèng moät ngoân ngöõ thích hôïp vaø vaên hoùa phuø hôïp.
8. Thu huùt caùc thaønh vieân cuûa coäng ñoàng vaø caùc cô quan cung caáp ñeå hoï tham gia vaøo caùc tieán
trình laäp keá hoaïch chính thöùc vaø caùc hoaït ñoäng thu huùt daân chuùng khaùc baèng caùch cung caáp
caùc dòch vuï thoâng dòch, caùc taøi lieäu ñöôïc dòch ra, vaø taïo moâi tröôøng môøi ñoùn thích hôïp vôùi
nhöõng neàn vaên hoùa ñaïi dieän. Caùc yeâu caàu ñeå coù caùc buoåi hoïp baèng ngoân ngöõ chính cuûa moät
nhoùm phaûi neân ñöôïc ñaùp öùng vaø toân troïng moãi khi coù theå.
9. Baûo ñaûm söï ñaïi dieän cuûa daân cö South Park ñöôïc ña daïng trong caùc hoäi ñoàng coá vaán, caùc
uûy ban, vaø caùc ban.
10. Söû duïng toân chæ cuûa UÛy Ban Coäng Ñoàng Tham Gia ñeå höôùng daãn cho vieäc thi haønh ôû giai
ñoaïn thöïc hieän Chöông Trình Haønh Ñoäng ôû South Park.

PHÁT TRIỂN THANH THIẾU NIÊN

CHIẾN LƯỢC:
1.1
Gia tăng khả năng của Trung Tâm Cộng Đồng South
Park để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2

•

•
•
•

Cung cấp cho thanh thiếu niên và gia đình những thông tin đúng lúc và ngôn ngữ phù hợp về các
dịch vụ, các sinh hoạt, các hội hè
Phát triển các cơ hội để phụ huynh tham gia
Tăng cường sự hợp tác của người cung cấp
Phát triển các chương trình liên thế hệ cho thanh thiếu niên và người cao niên
Mở rộng việc sử dụng Trường Tiểu Học Concord cho các chương trình cộng đồng

Phát triển và thực hiện các chương trình mới về dạy kèm cùng với nhân viên song ngữ
Cung cấp trường học hè tại Concord ở South Park – thu tín chỉ MIỄN PHÍ
Tiếp tục và mở rộng các dịch vụ của Đề Khởi South Park 2006, bao gồm việc hỗ trợ học tập, ESL,
và huấn luyện kỹ thuật
Phát triển và thực hiện các dịch vụ can thiệp và ngăn ngừa trốn học

Gia tăng các cơ hội được tuyển dụng và dễ tìm việc làm cho thanh thiếu niên
•
•
•
•

1.5

Gia tăng giờ của Trung Tâm Cộng Đồng South Park
Mở rộng/ tân trang tòa nhà
Mua xe “van” cho các chuyến tham quan
Xây sân chơi bóng rổ ngoài trời
Lắp đặt Bản Thông Báo Điện Tử để quảng cáo các sinh hoạt của SPCC được tốt hơn, v.v.
Thêm chỗ đậu xe sát bên SPCC
Cung cấp dịch vụ giữ trẻ vào buổi sáng và các chương trình giáo dục trẻ nhỏ
Thêm đèn ở sân chơi South Park và Sân Chơi Ván Trượt River City (River City Skate Park)

Gia tăng thành công trong học tập

•

1.4

Tạo và duy trì một cộng đồng South
Park sôi nổi để cung cấp các cơ hội
vô hạn cho thanh thiếu niên và gia
đình được tăng trưởng

Tăng cường sự hợp tác giữa cộng đồng và người cung cấp
•
•
•
•

1.3

MỤC TIÊU…….

Gia tăng sự chú trọng vào việc tuyển dụng thanh thiếu niên ở South Park – phát triển các công việc
thực tập và học nghề
Cung cấp cách cho thanh thiếu niên tìm phương hướng có tính tích cực:
¾ Hướng dẫn và cố vấn
¾ Các lễ hội Nghề Nghiệp và Đại Học
¾ Tình nguyện/ Học hỏi qua dịch vụ
¾ Giáo dục và huấn luyện nghề
Phát triển ngân quỹ cho thanh thiếu niên của South Park học khóa huấn luyện lái xe
Gia tăng sự chú trọng và mở rộng các cơ hội huấn luyện việc làm/tuyển dụng thanh thiếu niên
¾ Tiền công do chính phủ trợ cấp
¾ Phát triển học bổng học đại học và nghề nghiệp
¾ Các cơ hội có thể làm việc với Consejo,
¾ Kết nối việc làm với việc học để được tín chỉ
Sea Mar

Gia tăng sự đa dạng trong chương trình của thanh thiếu niên

•
•
•

Mở rộng các sinh hoạt thể thao và giải trí, bao gồm các chuyến tham quan
Cung cấp các sinh hoạt nghệ thuật và văn hóa, bao gồm tất cả các vũ điệu và các chuyến tham quan
Tiếp tục các dịch vụ của Đề Khởi South Park 2006, bao gồm đánh quyền Anh, quản lý vụ và cố vấn
cho các thanh thiếu niên dễ bị sa đọa, ngăn ngừa, giáo dục, và điều trị nghiện rượu và ma túy

Mục Tiêu:

Cải Tiến Thể Chất & Môi Trường

Tìm một số cải tiến khác nhau được thiết kế
để cải tiến chất lượng đời sống ở South Park,
đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, và bảo vệ sự
an toàn và sức khỏe công cộng



Làm cho việc cải tiến hệ thống thoát nước ở South Park thành một ưu tiên hàng đầu
của Thành Phố Seattle. Thiết kế và thực hiện việc cải tiến hệ thống thoát nước, ví dụ
như,
o Thiết kế và xây dựng các cải tiến về chất lượng nước và ngăn lũ lụt ở Middle Basin,
o Thiết kế và xây dựng một trạm bơm (ở cuối đường Seventh Avenue South ở Sông Duwamish).
o Bắt đầu lượng định các sửa chữa của hệ thống thoát nước ở Lower Basin của South Park



Cải tiến cả về chất lượng lẫn số lượng đất trống, cung cấp nơi cho cư dân tương
giao, tái tạo, vui chơi, ngắm phong cảnh, picnic, và tụ họp, ví dụ như,
o Hỗ trợ việc tài trợ cần thiết cho Công Viên Cesar Chavez để có nghệ thuật, giàn mắt cáo và nơi
để đón xe buýt,
o Hoàn thành đường cho xe đạp ở Duwamish bằng cách tiếp tục làn đường cho xe đạp trên
đường Eighth Avenue South và nối liền đến đường mòn Catholic Hill,
o Sửa chữa hoặc xây lại và làm cho các bậc thang được ngay ngắn ở góc đường 10th Street và
Trenton và ở góc đường 12th Street và Trenton, và bao gồm một vật nghệ thuật ở cả hai địa
điểm có cầu thang.



Hỗ trợ cho việc hoàn thành Kế Hoạch Tổng Thể Của Liên Minh Marra Farm ở South
Park, sơ đồ này là dựa trên ý kiến đóng góp của cộng đồng và liên minh Marra Farm.
Tài trợ cho việc thực hiện các khuyến nghị của kế hoạch này, ví dụ như,
o Xây dựng hàng rào mới xung quanh khu nông nghiệp, là để đón mời công chúng, nhưng cũng
giúp giảm thiểu tối đa trộm cắp và không cho chó vào,
o Đặt các bảng đón mời bằng nhiều ngôn ngữ ở ba lối vào và nhấn mạnh các hình thức giáo dục
của nông trại này,
o Tạo một khu vực picnic gọi là “Hill” - một khu vực đón mời chủ yếu cho công chúng.



Cải tiến sự lành mạnh của Sông Duwamish, và gia tăng các cơ hội cho cộng đồng
thưởng thức con sông này qua các nỗ lực làm đẹp quang cảnh, cải tiến môi trường
sinh sống của cá, sức khỏe công cộng, phát triển kinh tế, ví dụ như,
o Hỗ trợ việc dọn sạch Trạm 117 để làm “Môi Trường Có Thể Sử Dụng” và bao gồm việc dọn
sạch địa điểm Basin Oil vào trong kế hoạch và hỗ trợ việc đặt tên của John Beal đã quá cố cho
địa điểm này,
o Giúp tài trợ việc phát triển tiến trình đặt mục tiêu cho Sông Duwamish do cộng đồng lãnh đạo.



Bàn định về việc ngăn ngừa, quản lý, và giáo dục không cho bỏ rác bừa bãi, ví dụ
như,
o Để thêm các thùng rác hoặc tìm một phương cách khác để chống lại việc bỏ rác bừa bãi ở SP,
chẳng hạn như các chiến dịch giáo dục về việc này
o Hỗ trợ chiến dịch chống bỏ rác bừa bãi được liên kết giữa South Park Arts và Trường Tiểu Học
Concord để thiết kế các bản chỉ dẫn và các thùng rác..


Cải tiến cây cối và vỉa hè, ví dụ như,
o Hoàn thành việc gắn đèn cho khách bộ hành là công việc đã bắt đầu vào năm 2004 dọc theo
đường Cloverdale ở giữa đường 14th Avenue South và Fifth Avenue South, gắn đèn cho khách
bộ hành trên đường Eighth Avenue South, cũng như gắn đèn ở sân chơi của trung tâm cộng
đồng, sân quần vợt và khu vực cho trẻ em chơi đùa.

o Tân trang cây cối trên đường của khu phố bằng cách trồng lại các cây tưởng niệm chiến sĩ để
tôn vinh dân cư của South Park những người đã hoặc đang phục vụ trong quân đội vào thời
chiến,
o Tráng nhựa, cải tiến, và làm thêm các mô đường để giảm tốc độ ở những nơi nào thích hợp
trong một số đường hẹp.


Thiết lập một trung tâm hành chính trong khu vực ở đường Eighth Avenue South và
South Cloverdale Street, trung tâm này bao gồm Công Viên Cesar Chavez, tranh
tường, sân chơi ván trượt, trạm cứu hỏa, thư viện, Trung Tâm Cộng Đồng và sân
chơi, và các đường đi bộ và chạy xe đạp, ví dụ như,
o Đặt bảng trên đường đi phía trên – có thể là “South Park Welcomes You” (South Park Đón
Chào Quý Vị) hoặc chỉ đơn giản là “South Park”,
o Làm cho Trung Tâm Cộng Đồng South Park thêm rộng rãi.



Phục Hưng & Làm Đẹp Khu Kinh Doanh của South Park, ví dụ như,
o Sáng tạo và đặt tác phẩm nghệ thuật đáng kể lên các cột đèn trong khu kinh doanh dọc trên
đường 14th Avenue South và South Cloverdale Street,
o Chú trọng vào tội phạm vi phạm đến các doanh nghiệp ở South Park,
o Bao gồm nơi cho công chúng đi dạo và việc phát triển thương mại vào trong việc xây dựng gần
cây cầu.



Hỗ trợ việc làm đẹp phong cảnh và phát triển kinh tế bằng cách hỗ trợ các sinh hoạt
và đề khởi của SPARTS, ví dụ như,
o Điều hợp một chiến lược vẽ tranh tường để ngăn cản việc vẽ bậy và để làm đẹp khu phố,
o Hỗ trợ sự phát triển của Trung Tâm Nghệ Thuật South Park trong khu kinh doanh.



Đẩy mạnh tiến trình sáp nhập và hỗ trợ các cải tiến ở Cầu South Park, ví dụ như,
o Làm cho Thành Phố Seattle có một vai trò năng nổ trong nỗ lực của vùng để có được tài trợ
cho Cầu South Park,
o Thành phố thương lượng với Hạt King ngay lập tức để tách rời vấn đề cây cầu ra khỏi tiến
trình sáp nhập.



Hỗ trợ việc phân vùng/thay đổi khu phố, ví dụ như,
o Thực hiện việc tái phân vùng ở Cloverdale Street South,
o Khuyến khích thành phố hỗ trợ các nỗ lực của những tổ chức nào đẩy mạnh việc gia cư vừa
với túi tiền dân chúng, như là tổ chức Homesite và Habitat for Humanity,
o Xin sự chấp thuận cho việc thay đổi phân vùng để cho phép việc sử dụng các chỗ ở phụ trội
phía bên ngoài nhà.



Hỗ Trợ Các Chương Trình Về Môi Trường, ví dụ như,
o Phát triển Chiến Dịch Vườn Ở Khu Phố để giúp cho cư dân của khu phố phát triển các vườn
rau trong sân nhà của họ, có thể dẫn đến việc có được “chợ bán đồ rẫy”,
o Giúp các doanh nghiệp và gia cư tiếp nhận và thực hiện Đề Khởi Bảo Vệ Khí Hậu do Thị
Trưởng đề ra.



Gia tăng Phát Triển Kinh Tế và An Toàn Công Cộng bằng cách hỗ trợ, tài trợ và phát
triển các dịch vụ trong khu phố, ví dụ như, I
o Hỗ trợ việc phát triển và tuyển dụng nhân viên của Trung Tâm Thông Tin ECOSS/ Centro de
Informacion Hispano/Trung Tâm Thông Tin Khu Phố,
o Tăng cường Dịch Vụ Cố Vấn Consejo.

THU HÚT CỘNG ĐỒNG
Mục Tiêu:
Chiến Lược:
3.1

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
3.2
o

o
o
o
3.3
o
o
o

Tạo và duy trì một khu phố nơi mà tất cả
thành viên của cộng đồng đều cảm thấy
được đón mời, được thông báo và được giáo
dục về các quyết định có ảnh hưởng đến khu
phố, được có ý kiến và được bầu cử trong
quá trình lập quyết định. Giáo dục và huấn
luyện các thành viên của cộng đồng và
những người cung cấp để họ có thể kêu gọi
đến các cư dân theo tính cách phù hợp với
ngôn ngữ và văn hóa. Tạo và duy trì một môi
trường nơi mà sự đa dạng, nền văn hóa, lịch
sử và truyền thống của cư dân South Park
được tôn trọng và đánh giá cao.

Tiếp tục vượt qua các bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa và
tầng lớp xã hội là những điều ngăn trở các thành viên của
cộng đồng không tham gia các buổi họp và các hội hè ở
cộng đồng. Phát triển các phương pháp có thể duy trì được
để cho các thành viên của cộng đồng đa dạng South Park
được biết tin tức và tham gia vào các quyết định và các hội hè ở cộng đồng
Nhận ra/ dẹp bỏ những cản trở làm cho các thành viên của cộng đồng không tham gia vào các buổi họp/hội hè
Hỗ trợ việc phát triển của các nhà tổ chức cho các khuyến nghị của Ủy Ban Thu Hút Cộng Đồng. Chiêu mộ và trau
dồi một nhóm người liên lạc đa dạng, đa ngôn ngữ ở cộng đồng theo Chương Trình Hành Động Của South Park để
hợp tác với tất cả những người có trách nhiệm trong khi thực hiện các khuyến nghị
Tài trợ tiền vốn để hỗ trợ các tổ chức mới, và cung cấp tài trợ tiếp diễn cho các chương trình và dịch vụ hiện thời ở
South Park. Tăng cường sự hợp tác với người cung cấp để giao phát dịch vụ
Thực hiện việc Lập Sơ Đồ Nguồn Hỗ Trợ và chia sẻ thông tin để xử lý các nhu cầu trong cộng đồng
Hỗ trợ Trung Tâm Thông Tin ECOSS/Centro de Informacion Hispano (IC/CIH)
Soạn thảo bản tin đa ngôn ngữ cho cộng đồng và các bảng niêm yết thông tin đa ngôn ngữ/ngôn ngữ phổ thông
Thuê ban nhân viên song ngữ và song văn hóa ở Thành Phố Seattle
Nộp đơn xin trợ cấp để đăng tải các thông điệp đa ngôn ngữ liên quan đến các buổi họp cộng đồng, các hội hè và
các nơi trợ giúp
Xử lý các nhu cầu cụ thể của cộng đồng người cao niên
Tái ấn định các nơi trợ giúp dựa trên thông tin cập nhật về dân số của cư dân South Park
Tạo điều kiện để có các buổi họp đa ngôn ngữ giữa cư dân, thương gia, người cung cấp và liên minh công nghiệp
vào mỗi tam cá nguyệt và có cung cấp dịch vụ giữ trẻ
Tăng cường khả năng sử dụng đa kỹ thuật trong vòng và giữa những người cung cấp và các tổ chức ở
South Park
Phát triển việc truyền thông đa kỹ thuật đa ngôn ngữ bao gồm ấn phẩm và phát thanh để phổ biến thông tin. Giúp
thiết lập một chương trình phát thanh ở địa phương và hệ thống truyền thanh trong phạm vi nhỏ cho khu vực South
Park
Duy trì một chương trình kêu gọi trên mạng trực tuyến để bảo trì một trang mạng đa ngôn ngữ của South Park
Phát triển một đơn vị phát thanh di động cho các thông báo công cộng
Thiết lập việc huấn luyện truyền thông của S. Seattle Community College ở Trung Tâm Cộng Đồng South Park
Tạo cơ hội cho South Park đón mừng sự đa dạng, nền văn hóa, lịch sử và truyền thống của cộng đồng
này
Hỗ trợ các dịp vui chơi dành cho gia đình và các dịp này chào đón tất cả các ngôn ngữ, văn hóa, những người có
các nhu cầu đặc biệt
Đón mừng những ngày lễ và các hội hè của tất cả các nền văn hóa và tôn giáo cho toàn thể cộng đồng
Tạo một nơi cố định làm Triển Lãm hoặc Viện Bảo Tàng Lịch Sử South Park

3.4
Tạo cơ hội để hiệp nhất các nhóm cộng đồng đa dạng của South Park
o
Khởi xướng các liên minh đa ngôn ngữ, liên thế hệ trong các dãy nhà ở khu phố hoặc các chương trình diễn đàn ý
kiến tại phòng khách
o
Xây dựng sự hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau trong vòng những hợp tác viên của cộng đồng
o
Hỗ trợ buổi “Art Walk” (Dạo Xem Triển Lãm Nghệ Thuật) đa dạng, để được đa dạng hơn ở người xem và cả trong
nghệ thuật.
o
Đẩy mạnh các sinh hoạt công dân và các cơ hội giáo dục
o
Phục hồi các đêm Gia Đình, Bạn Hữu và Láng Giềng
o
Xây dựng sự hợp tác cộng đồng giữa học đường và các chương trình như là “Young Authors” (Các Nhà Văn Trẻ)
hoặc “Young Scientists” (Các Khoa Học Gia Trẻ)
o
Chiêu mộ các cư dân mà Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhì của họ để tham gia vào các tổ chức của khu phố

THƯƠNG MẠI & VẬN CHUYỂN
MỤC TIÊU: Tạo dựng và duy trì một khu phố là nơi các món đồ thường được mua sắm đều có trong khu
phố; là nơi dễ sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng hoặc một phương thức khác ngoài việc lái xe ra
và vào South Park; và là nơi có một khu công nghiệp thành đạt
CHIẾN LƯỢC:
4.1 Phát triển một mục tiêu chung của khu vực mua bán lẻ ở 14th Avenue South
z Thiết lập/ phục hồi năng lực của Hội Thương Gia South Park z Sử dụng thông tin của cuộc thăm dò và tổ chức
các buổi họp cộng đồng để xác minh các dịch vụ nào/việc mua bán lẻ nào mà cộng đồng cần z Phát triển các
nguyên tắc thiết kế cộng đồng cho hội đồng xét duyệt việc thiết kế z Nhận ra các cơ hội để sử dụng Wi-Fi
4.2 Gia tăng sự nhận thức và cách sử dụng việc trợ giúp kỹ thuật thương mại có sẵn và việc tài trợ
Soạn thảo các nơi trợ giúp kỹ thuật, bao gồm khả năng phục vụ những người có tiếng Anh hạn hẹp z Tham gia
vào bản tin song ngữ của cộng đồng và đăng tin về các thương nghiệp ở South Park z Thực hiện các buổi hội
thảo ở South Park về cách làm chủ doanh nghiệp và cách mở doanh nghiệp z Sử dụng cuộc thăm dò về trợ giúp
kỹ thuật để xác định các nhu cầu/cơ hội của doanh nghiệp hiện có z Yêu cầu bản tóm lược về địa chất của khu
vực đất hóa lỏng của South Park, các hàm ý cho biết về việc xây cất nhà cửa
4.3 Phát triển một chiến lược tiếp thị
Phát triển một chiến lược tiếp thị cho South Park z Soạn thảo thông tin về dân số và các xu hướng cho S. Seattle
z Soạn thảo thông tin vì sao South Park là một nơi thật tốt để kinh doanh, để làm việc hoặc sinh sống, cũng như
có chỗ trống cho các doanh nghiệp – và quảng cáo chỗ trống đó z Làm việc với các chủ nhà hiện có và các người
thuê để nhận ra kinh doanh mới trên đường 14th Ave S. z Tái phân khu Cloverdale ở giữa 14th và 12th Ave S thành
L2/RC nếu chúng ta có một nhà phát triển có trách nhiệm
4.4 Cải tiến và duy trì Vẻ Đẹp của Khu Mua Bán Lẻ ở 14th Avenue South
Mở các hội thảo CPTED (Ngăn Ngừa Tội Phạm Qua Việc Thiết Kế Môi Trường) cho các doanh nghiệp ở
14th Ave. S. z Chiêu mộ các doanh nghiệp để họ tài trợ hoặc nhận coi sóc một băng ghế, vỉa hè, nghệ thuật, v.v cho
một phần của khu mua bán lẻ z Để thêm thùng rác dọc theo đường 14th Ave S., phát triển chương trình chống xả
rác, thực hiện các cơ hội dọn dẹp đường phố z Phát triển những ngày cộng đồng dọn dẹp theo mùa cho các chủ
nhân và người thuê đều tham gia z Phát triển một chương trình “Business Watch” (Doanh Nghiệp Cảnh Giác) z Đặt
6 cây và những nơi để trồng cây ở phía tây của 14th Ave. S. giữa Cloverdale và Concord z Cung cấp việc gia tăng
tuần canh dọc theo khu mua bán lẻ và các khu vực trung tâm đông đúc z Cho phép cảnh sát của Seattle tổ chức
các buổi họp cộng đồng ở Trung Tâm Thông Tin ECOSS/ Centro de Info.Hispano z Phục hồi hệ thống thoát nước
bên dưới 14th Ave South
4.5 Tìm Tòi Các Cơ Hội Phát Triển Lực Lượng Lao Động
Làm việc với cộng đồng công nghiệp địa phương và South Seattle Community College để nhận ra cơ hội trong các
ngành và các chương trình học nghề, và tìm tòi học bổng dạy nghề cho thanh thiếu niên địa phương z Làm việc với
công đoàn địa phương để giáo dục và cộng tác với thanh thiếu niên về các việc làm trong nghề
4.6 Bảo đảm cho Cầu South Park có nằm trong ngân quỹ tài trợ của Khu Cải Tiến Vận Chuyển Trong Vùng
Thiết lập một Ủy Ban Cầu South Park và lưu giữ các trợ cấp nhỏ để thanh toán chi phí cho các tài liệu giáo dục/kêu
gọi z Đạt được sự cam kết của các hội đồng Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Seattle hoặc lập kế hoạch để thay Cầu
4.7 Cung cấp phương thức khác hấp dẫn và an toàn thay vì lái xe
Cung cấp các nền tráng nhựa cho hành khách đi xe buýt đứng chờ ở nơi nào thường bị lụt lội z Mở rộng tuyến
đường Metro 60 vào cuối tuần z Gia tăng mức độ thường xuyên của tuyến đường xe Metro 132 cho mỗi 30 phút
z Hoàn thành Duwamish Bike Trail (Đường Chạy Xe Đạp Duwamish) xuyên qua South Park và cung cấp bảng hiệu
chỉ dẫn z Tỉa xén cây trên đường 12th Ave S. giữa Sullivan và Dallas z Hoàn thành tất cả các vỉa hè xung quanh
trường tiểu học Concord z Vạch rõ con đường cho xe đạp đã được khuyến nghị bắt đầu từ South Park đến trung
tâm thành phố xuyên qua khu vực công nghiệp SODO z Xem xét hoạt động của xe buýt Metro đưa đón giữa các
khu vực công nghiệp và Marginal Way, và giữa South Park với Trạm Hỏa Xa Nhẹ Sound Transit ở Lander street
4.8 Cải tiến và duy trì việc di chuyển hàng hóa và xe cộ cùng với việc cải tiến đường phố
Cung cấp cuộc nghiên cứu vận chuyển với sự nhấn mạnh đặc biệt vào đường lối vận hành hàng hóa/xe vận tải
z Lắp đặt đèn tín hiệu ở 14th Avenue South và Director Street z Lắp đặt đèn đỏ ở Cloverdale cho xe cộ rẽ về hướng
bắc trên đường 14th Ave S z Phát triển một chương trình để tráng nhựa cho các đường phố ở khu công nghiệp của
South Park và hoàn thành công việc hệ thống thoát nước

mục tiêu

Bảo đảm cho có được một khu phố mà ở đó cộng đồng có thể sống, kinh
doanh, và tương giao được an toàn với những người khác, từ nay cho đến
các thế hệ về sau. Phải được thành lập trên một cộng đồng liên kết chặt chẽ
và cộng đồng này được thu hút, được tạo khả năng, và chú trọng vào các
ưu tiên và mục đích chung

CHIẾN LƯỢC
5.1
















5.2







5.3





Ngăn ngừa
Thêm các chương trình dãy phố cảnh giác phù hợp văn hóa/ngôn ngữ ở South Park.
Phát triển một Nhóm Chủ Yếu Ngăn Ngừa Tội Phạm ở 14th Avenue South. Bao gồm Ngăn
Ngừa Tội Phạm qua Việc Thiết Kế Môi Trường (CPTED) vào việc xử lý các vấn đề tội phạm mới
Thiết lập Chương Trình Chống Trốn Học Trường Cấp Hai/Trung Học để giảm bớt việc nghỉ học
không có phép
Duy trì các chương trình tài trợ Đề Khởi Của Seattle South Park (là Sea Mar Boxing,Technet)
Gia tăng đèn cho sân chơi South Park, Sân Chơi Ván Trượt River City (River City Skate Park)
và các khu vực có nhiều tội phạm
Thêm các mô đường để giảm tốc độ (speed bumps) trong các đường hẻm mà từ lâu nay đã có
các vấn đề về an toàn/chạy quá tốc độ
Gia tăng số lượng cảnh sát làm việc toàn thời gian được chỉ định đến South Park.
Trợ giúp việc tái xây dựng Cầu South Park; Cầu này đang có nguy cơ ở trong tình trạng bị kẹt
khi rút lên và có thể cản trở thời gian đáp ứng khi có khẩn cấp ở Georgetown và South Park
Chỉ định một viên chức Hợp Tác Học Đường để làm việc với các trường mà thanh thiếu niên ở
South Park theo học
Bảo đảm cho South Park được sẵn sàng để đối phó hữu hiệu với những trường hợp khẩn
cấp/tai họa
Tìm ngân quỹ tài trợ cho các Máy Quay Phim trong trung tâm của Khu Thương Mại South Park
để giảm tội phạm
Thiết lập hợp lý cho một Chương Trình Phục Hồi Khỏi Việc Mãi Dâm cho các gái điếm, đặt trọng
tâm vào khu “Tránh Xa Khu Vực Mãi Dâm” (SOAP), bắt đầu từ Marginal Way cho đến South
Park
Giúp cung cấp việc huấn luyện các chủ nhân nhà ở chung cư về các vấn đề tội phạm liên quan
đến luật chủ nhà/người mướn
Gia tăng số lượng các buổi họp của Alcohol Anonymous (AA) ở khu vực South Park. Cũng cộng
thêm các buổi họp AA bằng tiếng Tây Ban Nha
Tạo ra nơi để làm công viên trong các khu vực đặc biệt có cây cối rậm rạp thường gây tội phạm
để giúp Cảnh Sát Seattle thực thi luật cấm xâm nhập cho những kẻ vi phạm tội hình sự
Cung cấp một chương trình tái nhập vào trại cải huấn
Tìm Đến Cộng Đồng
Gia tăng sự hiện diện và tham gia của cảnh sát ở các chương trình cộng đồng
Gia tăng và tiếp tục cùng với Sở Cảnh Sát để lập chương trình tìm đến thanh thiếu niên
Gia tăng số lượng và loại sinh hoạt của thanh thiếu niên
Hỗ trợ các chương trình đa văn hóa
Nghiên cứu khả năng phục hưng “Safe House Program” (Chương Trình Nhà An Toàn)
Khuyến khích các nhóm thiểu số nên tích cực tham gia vào các tổ chức cộng đồng hiện có
Khuyến khích các tổ chức cộng đồng hiện có nên tiếp tục các nỗ lực thu hút các cộng đồng
thiểu số nhằm gia tăng sự tham gia của họ vào cộng đồng nói tiếng Anh
Thực Thi Pháp Luật
Giảm bạo hành qua việc cảnh sát tuần tra, bao gồm tuần tra bằng xe đạp và đi bộ
Nhận ra những giờ giấc cụ thể và các vấn đề tội phạm để cung cấp việc tuần tra được hữu hiệu,
như là 6:30 giờ sáng đến 9 giờ sáng, 2:30 giờ chiều đến 4:30 giờ chiều, các đêm cuối tuần
Thiết lập hoạt động cảnh sát chú trọng vào các vấn đề tội phạm ảnh hưởng đến South Park
Thiết lập một trung tâm cảnh sát cho dân không cần lấy hẹn ở khu thương mại mua bán lẻ của
South Park

