
 

Bảo Tồn Cộng Đồng Của Chúng Ta: Dự Án Chống Di Dời Của Người Dân Khu Phố Người Tàu Quốc Tế 

(CID) 

Trong thời đại với áp lực chư từng có về chỉnh trang đô thị và sự di dời, làm thế nào để chúng ta giữ cho 

cộng đồng Khu Phố Người Tàu Quốc Tế (CID) nguyên vẹn và vững mạnh? 

Để trả lời câu hỏi này, InterIm CDA, phối hợp với Bạn của Sài Gòn Nhỏ (Friends of Little Sài Gòn), đang 

thu hút các thành viên cộng đồng Khu Phố Tàu Quốc Tế (Chinatown International District) để học hỏi 

trực tiếp từ các cư dân và doanh nghiệp có nguy cơ phải di dời. Thông qua các phương pháp nghiên cứu 

có sự tham gia của người dân, dữ liệu sẽ được thu thập để hiểu về sự di dời, nhu cầu nhà ở, và nhu cầu 

không gian thương mại. Nỗ lực kéo dài cả năm này vẫn sẽ tiếp tục đến mùa xuân năm 2023.  

Chúng tôi đang hỏi: 

• Các nhu cầu về nhà ở và không gian thương mại của cộng đồng chúng ta là gì? 

• Lịch sử chính sách của chính phủ và các quyết định quy hoạch là gì đã dẫn đến mối đe dọa hiện 

hữu của quá trình chỉnh trang đô thị và di dời? 

• Tầm nhìn cộng đồng của chúng ta là gì, nơi các nhu cầu về nhà ở và thương mại được đáp ứng? 

• Làm thế nào để chúng ta xây dựng sức mạnh cộng đồng và năng lực vận động để bảo tồn và sự 

tự quyết định của cộng đồng? 

• Làm thế nào để chúng ta tạo ra một tương lai nơi cư dân và doanh nghiệp có thể ở lại khu vực 

lân cận và phát triển? 

Dữ liệu, vận động, và tổ chức do Dự Án Chống Di Dời Của Người Dân Khu Phố Người Tàu Quốc Tế (CID 

People’'s Anti-Displacement Project) đưa ra sẽ giúp các tổ chức của chúng tôi và người dân xây dựng 

Tầm Nhìn Cộng Đồng Chống Di Dời (Anti-Displacement Community Vision).  

 

Tuyên Bố Về Tầm Nhìn: Chúng tôi hình dung một tương lai nơi cư dân, doanh nghiệp, và các tổ chức 

cộng đồng có nguy cơ phải di dời cao nhất được đảm bảo sự an toàn cho tương lai của họ ở Khu Phố Tàu 

Quốc Tế (Chinatown International District), nơi đất đai là lợi ích chung chứ không phải lợi nhuận của một 

số ít, và là nơi tất cả đều có thể sinh sống trong phẩm giá và phát triển mạnh mẽ. 

Tham gia vào! Làm cho giọng nói của quý vị được lắng nghe! 

Cho mọi thắc mắc của Sài Gòn Nhỏ (Little Saigon), vui lòng liên hệ Sarah ở research@flsseattle.org hoặc 

gọi điện/nhắn tin 707-238-5576. 

 

https://flsseattle.org/
mailto:research@flsseattle.org


Mọi thắc mắc về Khu Phố Tàu (Chinatown)/Khu Phố Manila (ManilaTown)/Khu Phố Nhật (JapanTown), 

vui lòng liên hệ với Derek tại dlum@interimcda.org. 
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