Hãy Làm Rainier Beach Tuyệt Vời! – Lời Kêu Gọi Hoạt Động
Kế Hoạch Cập Nhật Hoạt Động Khu Phố Rainier Beach
Lời Kêu Gọi Hoạt Động này sẽ được thay đổi và cập nhật theo thời gian khi cộng đồng và thành phố
hoàn thành dự án cho khu phố. Những ưu tiên sau đây là một phần danh sách nằm trong bản dự án.
Các ưu tiên này nói lên dự án có thể tiến hành trong những năm tới đây.
Khu phố Rainier Beach là nơi cư ngụ của rất nhiều người trên toàn thế giới với hơn 60 thứ tiếng khác
nhau. Ở đây có nhiều người di cư và tị nạn hơn các khu phố khác ở Seattle, và có nhiều người Hoa Kỳ
gốc Phi Châu đã chọn cư ngụ tại Rainier Beach. Cửa tiệm bán các mặt hàng trên toàn thế giới, công
viên và bến cảng làm sống động bờ hồ Washington, và các lối đi trên núi giúp khám phá vẻ đẹp thiên
nhiên của đồi cây cối và các sông nhỏ. Khu phố có một trạm xe điện, một thư viện và nhiều trường
học.
Một Nơi Cho Tất Cả Mọi Người – Dân cư sống lâu năm cũng như mới đến Rainier Beach có thể có
nhà ở an toàn, lành mạnh và giá cả phải chăng; phương tiện đi lại công cộng; và hàng loạt các trung
tâm thương mại sôi động.
Hoạt động 1 (ví dụ) – Nhà ở tốt với giá phải chăng cho tất cả mọi người: Phát triển và phục
hồi nhiều chọn lựa về nhà ở. Điều này mang lại sự an toàn, lành mạnh và giá cả phải
chăng cho tất cả các mức độ thu nhập, và nhằm tạo ra một khu phố công
bình và làm giảm bớt sự di chuyển một cách đáng kể.
Hoạt động 2 (ví dụ) – Làm mạnh và ổn định các khu văn hóa thương
mại tại đường S. Rose Street & đường 57th Ave S, và tại đường Renton
Ave & đường Henderson: Những khu văn hóa thương mại này rất cần thiết
cho cộng đồng; cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho một loạt các cộng đồng văn
hóa. Các khu thương mại này dễ bị di chuyển. Các chủ doanh nghiệp, thành
viên cộng đồng và các cơ quan chính phủ làm việc với nhau để làm cho các
khu văn hóa thương mại này mạnh mẽ và ổn định.
Hoạt động 3 (ví dụ) – Phát triển một chuyến xe buýt thí điểm chạy giữa trạm xe điện và phần trên
của khu phố Rainier Beach và ba khu văn hóa thương mại để du khách và cư dân có thể khám
phá tính đa dạng nhiều nền văn hóa của chúng ta.
Hoạt động 4 (ví dụ) – Cải thiện vốn sở hữu của học sinh về phương tiện đi lại đưa đón bao gồm
giảm giá vé, tạo các tuyến đường an toàn và đến trường đúng giờ.
Học Tập Lâu Dài – Rainier Beach là nơi có nhiều trường công lập và trường tư, với khả năng cung
cấp nền giáo dục chính thức và không chính thức cho tất cả 5.000 cư dân. Nằm trong mã vùng có
nhiều chủng tộc nhất của quốc gia, người dân Rainier Beach thể hiện một tài sản văn hóa tuyệt vời.
Với chủ tâm chào đón cộng đồng vào trường học, cả trường học cũng như khu phố có
thể được nâng cấp.
Hoạt động 1 (ví dụ) – Giáo dục thành công cho tất cả trẻ em: Phụ
huynh, các chương trình dành cho thanh thiếu niên, tổ chức dựa trên
cộng đồng, trung tâm văn hóa, tổ chức tín ngưỡng cùng làm việc với
nhau để tất cả trẻ em vùng Rainier Beach có một tương lai sáng ngời.
Hoạt động 2 (ví dụ) – Tạo ra một trung tâm trao đổi đa văn hóa: Một
nơi mà trung tâm văn hóa có thể trao đổi với nhau về văn hóa để cung
cấp dịch vụ và chia sẻ quan tâm. Đây cũng là nơi mọi người (già đến trẻ)
với nền văn hóa khác nhau có thể làm nổi bật nền văn hóa của họ, làm
họ mạnh mẽ hơn và truyền đạt đến người khác để những người này
không còn ấn tượng xấu (stereotype) về họ.
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Nuôi trồng thực phẩm để phát triểncông nghiệp thực phẩm lành mạnh – Rainier Beach có cơ hội
đặc biệt kết hợp các trang trại và khu công nghiệp ánh sáng để trở thành trung tâm sản xuất thực
phẩm và nông nghiệp
Hoạt động 1 (đang tiến hành) – Trang trại vùng Rainier Beach và dự án Wetland, với hơn 10
mẫu đất tại Atlantic City Nursery, sẽ cung cấp nhiều cơ hội sản xuất thực phẩm, các lớp làm vườn
hữu cơ, thực phẩm đa văn hóa, giáo dục trẻ em và đào tạo việc làm.
Hoạt động 2 – Thực phẩm sẽ mang lại việc làm và kết nối con người: Phát triển một hệ
thống phân phối thực phẩm nhằm tạo việc làm và tổ chức sinh hoạt nấu ăn
truyền thống đa văn hóa của chúng ta. Dân cư khu phố sẽ được hướng
dẫn về việc sản xuất thực phẩm và dinh dưỡng. Tạo ra việc làm mới và vô
số các món ăn!
Hoạt động 3 – Rainier Beach là trung tâm của sự đổi mới về sản phẩm
nông nghiệp trong nền kinh tế tương lai: Công nghệ ánh sánh dọc theo
đường Martin Luther King Way South, cùng với sự tiện lợi đi đến tàu điện và
I-5, làm cho Rainier Beach có vị trí thuận lợi để đổi mới.
Một nơi an toàn và đẹp – Củng cố khu phố qua việc làm đẹp làm tăng 72% hoạt động công cộng, và
khi chúng ta ra ngoài, chúng ta có cơ hội để quen biết nhau. Kế hoạch này sẽ xem xét các khu vực
trong khu phố đang cần có đèn đường, vạch kẻ qua đường, và nghệ thuật công cộng. Những nỗ lực
này sẽ đi đôi với các ý kiến về an toàn trong cộng đồng.
Hoạt động 1 (đang tiến hành) – Đá khắc (Touchstones): Một
chuyến tham quan Rainier Beach sẽ làm nổi bật sự tồn tại của nhiều
nơi và cho thấy lịch sử, văn hóa của khu phố. Đá khắc cũng sẽ kết
nối các thành viên cộng đồng để truyền đạt thông tin về các quá
trình thành lập khu phố của chúng ta.
Hoạt động 2 (ví dụ) – Mang tất cả mọi người đại diện về an toàn
khu phố lại với nhau để tao ra một liên minh nhằm thi hành kế
hoạch toàn diện để giảm 20% mức độ phạm tội ở Rainier Beach.
Hoạt động 3 (ví dụ) – Khuyến khích xây dựng bằng cách làm nhẹ quá trình xin giấy
phép với thành phố Seattle cho việc sửa chữa kiến trúc và cảnh quan.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Về kế hoạch hoạt động khu phố Rainier Beach:
http://www.seattle.gov/neighborhoods/npi/plans.htm (Chọn khu phố của quý vị trên màn hình)
Về Cập nhật kế hoạch hoạt động khu phố Rainier Beach:
http://www.seattle.gov/dpd/Planning?Neighborhood Planning/NeighborhoodPlanUpdates/default.asp
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