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Metro tôn trọng quyền công dân
Metro hoàn toàn tuân thủ theo Đề mục VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 nghiêm cấm việc loại trừ,
từ chối chu cấp quyền lợi hoặc kỳ thị bất cứ người nào vì nguyên nhân sắc tộc, màu da hoặc nguồn gốc
quốc gia theo bất cứ chương trình hoặc hoạt động nào mà Metro được chính quyền liên bang trợ giúp
tài chính.
Metro hoàn toàn tuân thủ theo Đề mục II của Đạo Luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ và Mục 504 của Đạo
Luật Phục hồi Chức năng nghiêm cấm việc loại trừ, từ chối chu cấp quyền lợi hoặc kỳ thị bất cứ cá nhân
khuyết tật nào chỉ dựa trên lý do khuyết tật của họ theo bất cứ chương trình hay hoạt động nào mà
Metro được chính quyền liên bang trợ giúp tài chính.
Nếu bất cứ cá nhân nào tin rằng họ bị kỳ thị khi hưởng các lợi ích hay dịch vụ vì nguyên nhân sắc tộc,
màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, độ tuổi hay vì sự khuyết tật, họ đều có quyền khiếu nại lên Metro.
Để biết thêm về chương trình quyền công dân của Metro, hoặc để lấy được mẫu đơn khiếu nại về việc kỳ
thị, xin hãy truy cập trang oregonmetro.gov/civilrights hoặc gọi số 503-797-1536.
Metro cung cấp các dịch vụ và sự điều chỉnh theo yêu cầu cho các cá nhân bị khuyết tật hoặc người cần
phiên dịch tại các cuộc họp công cộng. Nếu quý vị cần có phiên dịch bằng ký hiệu tay, trợ giúp giao tiếp
hoặc hỗ trợ ngôn ngữ, xin hãy gọi số 503-797-1700 hay TDD/TTY 503-797-1804 (8:00 đến 17:00 các ngày
trong tuần) trước cuộc họp mặt 5 ngày làm việc. Tất cả các cuộc họp của Metro đều có lối đi tiện dụng
cho xe lăn. Để có thông tin cập nhật về giao thông công cộng, xin truy cập trang web của TriMet - trimet.
org.
Metro là một tổ chức trực thuộc liên bang để quy hoạch đô thị, được thiết lập bởi Thống đốc với mục
đích thiết lập kế hoạch giao thông chung và để phân bổ ngân quỹ liên bang cho khu vực.
Ủy ban Liên Hiệp Cố Vấn Chính Sách về Giao Thông (Joint Policy Advisory Committee on Transportation
- JPACT) là một ủy ban bao gồm 17 thành viên được tạo ra để cung cấp một diễn đàn cho các công chức
dân cử và đại diện của các tổ chức có liên quan đến giao thông có thể đánh giá các nhu cầu về giao thông
và để góp ý kiến với Hội đồng Metro. Quá trình đưa ra quyết định này đảm bảo cho một hệ thống giao
thông khu vực được cân bằng và phối hợp được các quan chức dân cử địa phương vào trong các quyết
định giúp Hội đồng Metro phát triển chính sách giao thông địa phương, trong đó bao gồm cả việc phân
bổ nguồn ngân quỹ cho giao thông.

Trang web của dự án : oregonmetro.gov/southwestcorridor

Việc chuẩn bị bản tóm tắt này được hỗ trợ tài chính một phần từ chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Giao Thông, Cục
Quản Lý Đường Cao tốc Liên Bang, Cục Quản Lý Giao Thông Công Cộng Liên Bang. Các ý kiến, phát hiện
và kết luận được nêu ra ở trong báo cáo này không nhất thiết phải là của Bộ Giao Thông, Cục Quản Lý
Đường Cao tốc Liên Bang, Cục Quản Lý Giao Thông Công Cộng Liên Bang.
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Thiết lập Chiến lược Phát triển Đồng đều Hành
lang Tây Nam
Phát triển đồng đều là cách tiếp cận để đáp ứng được nhu cầu của các cộng đồng chưa
được phục vụ thỏa đáng thông qua các chính sách và chương trình nhằm giảm thiểu các
chênh lệch đồng thời vẫn bảo đảm hình thành các khu vực triển lành mạnh và sôi động.
Chi phí cho nhà ở và giáo dục ngày càng tăng cao một cách đáng kể trong khu vực thành phố và vùng
ngoại ô Portland , và sự thay đổi về yêu cầu nhân lực lao động cùng với sự phát triển dân số liên tục đặt
sức ép lên cơ sở hạ tầng và các dịch vụ phúc lợi xã hội hiện đang tồn tại trên khu vực.
Hành lang Tây Nam - các cộng đồng và đường giao thông từ khu vực trung tâm Portland đến Tigard và
Tualatin - sẽ là một trong các khu vực có độ phát triển mạnh nhất của khu vực trong 20 năm tới. Để đánh
giá được nhu cầu giao thông của hành lang, Kế hoạch Hành lang Tây Nam đã được thông qua vào năm
2013. Chương trình phác thảo các hình thức đầu tư cần thiết để đáp ứng được những thách thức liên
quan đến hệ thống giao thông và phương tiện công cộng trong tương lai của hành lang, bao gồm cả một
tuyến đường MAX dự kiến. Những khoản đầu tư này sẽ giải quyết được những nhu cầu phát triển của
hành lang, tuy nhiên việc xây dựng một tuyến vận tải công cộng và các cải thiện cho giao thông công
cộng khác vẫn không đáp ứng được hết các thách thức mà người dân đối diện hàng ngày.
Trong quá khứ, các quyết định về đầu tư công cộng quan trọng đã không thu hút sự tham gia đầy đủ với
những người chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của các chương trình đầu tư này. Nếu không xem xét
hết các khía cạnh ảnh hưởng đến những người liên quan thì sự ảnh hưởng về mặt xã hội cũng như kinh tế
của các quyết định lớn về giao thông, việc sử dụng đất và phát triển kinh tế sẽ không được khám phá triệt
để. Sự thiếu hụt trong các đối thoại trực tiếp đã làm mất đi cơ hội để giải quyết hiệu quả các mối lo ngại
chủ chốt, phát triển được các giải pháp bền vững và cuối cùng là đạt được hiệu quả công bằng.
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Những khuôn mặt của Hành
lang Tây Nam

Tháng Tư năm 2018, Admira
Baltic nhận được một cơ hội đổi
đời: Cô nhận được học bổng để
đào tạo thành dược sỹ.
Chương trình bao gồm chi phí
học tập, sách, đồng phục và cấp
bằng, đồng thời sắp đôi cho
người nhận học bổng với một
chuyên gia về việc làm tại Tổ
chức cho Cộng Đồng Người
Nhập Cư và Tị Nạn. Công việc
mới này sẽ giúp cho Baltic có thu
nhập cao hơn, giúp cô có khả
năng trả tiền thuê nhà trong khu
phố cô đang sống, ngay sát cạnh
với hệ thống tàu điện sắp xây
dựng. OSHU và IRCO đang mở
rộng chương trình này cho nhiều
người mới cùng với sự trợ giúp
từ nguồn tài trợ của Metro.
“Tôi biết rằng mẹ tôi tới đây vì
bà có giấc mơ lớn dành cho
chúng tôi,” Baltic nói. “Với việc
nhận được học bổng này, tôi sẽ
làm cho mẹ tôi hạnh phúc, tôi
cũng sẽ làm cho con tôi hạnh
phúc và cuộc sống của tôi sẽ dễ
chịu hơn.”
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Nhận ra những xu hướng tiêu cực trong lịch sử liên quan đến các dự
án cơ sở hạ tầng quy mô lớn trước đây, Metro nhận ra một cơ hội
chưa từng có để gắn kết cộng đồng như là các đối tác tích cực trong
việc quy hoạch đường xe điện sắp mở xuyên qua Hành lang Tây
Nam. Những biện pháp tốt nhất mới xuất hiện trong việc phát triển
đồng đều cho cộng đồng đã chứng tỏ rằng cần áp dụng những
phương thức mới và đảm bảo rằng lợi ích của việc quy hoạch cộng
đồng cần mở rộng đến tất cả mọi người dân bất kể mức thu nhập,
chủng tộc hay dân tộc của họ.
Metro cùng với các tổ chức cộng đồng hiện đang hoạt động dọc theo
Hành lang Tây Nam đã hợp tác với nhau để tạo ra Chiến lược Phát
triển Đồng đều cho Hành lang Tây Nam ( Southwest Corridor
Equitable Development Strategy - SWEDS) Dựa vào trợ cấp ban đầu
của Cục Quản Lý Giao Thông Công Cộng Liên Bang, Metro cùng với
các đối tác đã tìm hiểu cách để đường tàu điện trong dự án và các
khoản đầu tư khác tại Hành lang Tây Nam có thể hỗ trợ cho sự phát
triển của cộng đồng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân
với mức thu nhập và xuất thân khác nhau.
SWEDS đưa ra một tiếp cận mới trong việc đưa ra quyết định dựa
vào ý kiến cộng đồng Bản chiến lược đưa ra các ý tưởng khả thi và
những sáng kiến nhằm hỗ trợ nhu cầu được nêu ra bởi cộng đồng,
giải quyết các bất công hiện hữu, giảm thiểu các ảnh hưởng liên
quan và sự rủi ro trong việc di dời dân cư.
Mục đích là để tạo ra được một cộng đồng đoàn kết, khuyến khích
sự đa dạng về các loại hình nhà ở, tăng khả năng tiếp cận đến trường
học, công viên và không gian có chất lượng tốt, kết nối thành viên
của cộng đồng với các công việc đủ để nuôi sống gia đình và nâng
cao chất lượng cuộc sống của người dân hiện còn chịu nhiều thiệt
thòi để có được khả năng tạo nên một tương lai bình đẳng hơn.
SWEDS là thành quả của hàng loạt tranh luận nhiều năm về chiến
lược phát triển đồng đều dọc theo Hành lang Tây Nam, là một sự
đầu tư có ý nghĩa trong các hoạt động nhằm tạo điều kiện để cộng
đồng tham gia phối hợp và là một tầm nhìn chiến lược đầy tính khả
thi.
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Hành lang Tây Nam
Hành lang Tây Nam - trải dài từ khu trung tâm thành phố Portland
đến Tigard và Tualatin - là ngôi nhà của hơn 10 phần trăm dân số của
thành phố và nơi có hơn 250.000 việc làm. Những năm gần đây,
Hành lang Tây Nam đã gặp phải tình trạng ách tắc giao thông tăng
cao, nhu cầu giao thông công cộng ngày một tăng lên cũng như các
điều kiện thiếu an toàn đối với người đi bộ và đi xe đạp.
Đường Interstate 5 và hành lang Barbur Boulevard nằm giữa
Portland và Tualatin là một trong những vùng phát triển nhất và có
nạn ách tắc giao thông cao nhất toàn tiểu bang. Đến năm 2035, dân
số của Hành lang Tây Nam dự tính sẽ tăng lên 25 phần trăm so với
mức độ năm 2015. Mức phát triển này tương đương với việc sát
nhập thêm một thành phố cỡ như Tigard sau 20 năm nữa. Và kết
quả là, ách tắc giao thông tại hành lang sẽ càng trầm trọng hơn.
Hệ thống tàu điện trải dài ra ngoài phạm vi trung tâm thành phố
Portland đã đến được các vùng phía bắc, đông, đông bắc, tây và tây
nam. Công trình đầu tư vào hệ thống tàu điện cho Hành lang Tây
Nam sẽ lấp được chỗ trống cho hệ thống giao thông công cộng có tải
lượng cao của khu vực, đưa thêm nhiều lựa chọn phương tiện giao
thông trong các khu vực đang bị hạn chế về giao thông công cộng.
Hệ thống tàu điện MAX mới này sẽ nối dài đường Green Line MAX
từ trung tâm thành phố Portland gần Portland State University. Sau
đó nó sẽ đi xuống đoạn giữa của Southwest Barbur Boulevard cho
đến Barbur Transit Center, với hai làn đường mỗi chiều cùng với làn
đường cho xe đạp liên tục và làn đường cho người đi bộ.

Bất cứ đầu tư lớn nào cho giao
thông đều có ảnh hưởng đến
cộng đồng mà nó phục vụ. Chiến
lược của SWEDS là đảm bảo rằng
sự phát triển trên hành lang sẽ
phân phối lợi ích cũng như gánh
nặng một cách đồng đều.

Ở phía nam của Barbur Transit Center, đường này sẽ nối liền với
Interstate 5. Tại ranh giới của thành phố giữa Portland và Tigard,
đường tàu sẽ vượt qua Interstate 5 và đi ngầm dưới Highway 99W,
sau đó đi tiếp theo hướng tây nam đến Tigard.
Tại Tigard, đường tàu sẽ đi dọc theo Southwest 70th Avenue đến tận
Elmhurst Street, vượt qua Highway 217, chạy theo hướng đông của
Hall Boulevard liền kề với trung tâm thành phố Tigard. Nó sẽ đi theo
hướng tây nam song song với đường ray vận tải cho đến tận I-5, sau
đó nó ngoặt sang và chạy liền với đường quốc lộ đến bến cuối ở khu
vực phía nam tại Bridgeport Village.
Dự án này bao gồm cả đường đi bộ nối liền Marquam Hill và OHSU,
xe bus đến Portland Community College Sylvania Campus, một cơ sở
bảo dưỡng mới cho tàu điện, nâng cấp đường và cơ sở hạ tầng để
việc đi lại được liên tục trên Barbur Boulevard và Highway 99W, các
cải thiện đường đi bộ và đi xe đạp kèm theo.
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Transitway
(Bus + LRT)

Kết nối với
Marquam Hill

Kết nối với
PCC Sylvania

Cơ sở vận
hành và bảo
dưỡng

Lựa chọn Tốt hơn
Tuyến công trình đường xe điện
Ga tàu điện
Ga tàu với trạm Đỗ & Đi
Trung tâm giao thông công cộng
Các thành phần khác của dự án

Giao thông Hiện có

N
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1 mile

Đường tàu MAX Light Rail
Đường tàu WES Commuter Rail
Portland Xe điện
Portland Tàu điện trên không
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Tại sao phải lập nên chiến lược?
Một cộng đồng bình đẳng không phải là một kết quả tự nhiên của
các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Các dự án cơ sở hạ tầng công cộng quy
mô lớn có thể có những ảnh hưởng kinh tế đáng kể đến các khu vực
mà chúng sẽ được xây dựng lên, và nhiều người sẽ đánh giá sự gia
tăng giá trị này là yếu tố tích cực. Tuy nhiên, nếu không có sự tính
toán kỹ lưỡng, điều này có thể lấy đi sự trù phú, cơ hội kinh tế và
chất lượng cuộc sống của các cư dân hiện tại trong khu vực - những
người thậm chí có thể đang bị thiệt thòi và đang chịu rủi ro - và đem
lợi ích cho những hộ gia đình giàu có hơn.
Đầu tư công cộng phải được đi đôi với các biện pháp về chính sách
nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đến các cư dân thiệt thòi,
đặc biệt là những người hiện đang sống tại khu hành lang và bảo
đảm rằng các ảnh hưởng tích cực sẽ đồng đều cho tất cả. Khu vực
cần học hỏi những nỗ lực của chúng ta trong quá khứ về đầu tư công
cộng cho cơ sở hạ tầng và bắt đầu tính toán trước để giải quyết
được các rủi ro trong việc di dân và thiết lập được các nỗ lực có chủ
ý và bền vững trong việc kiến tạo việc phát triển đồng đều để đáp
ứng với các thử thách chính trong cộng đồng.
Các bên đối tác cần luôn luôn nỗ lực để cải thiện khả năng tiếp cận
đến các cơ hội kinh tế, một đời sống phồn thịnh và chất lượng cuộc
sống tốt hơn cho các tất cả hộ gia đình mà không phân biệt nguồn
gốc xuất thân, mức thu nhập hay tình trạng việc làm. Việc để cho
cộng đồng lãnh đạo sẽ giúp cho cộng đồng đang hiện diện hôm nay
tại Hành lang Tây Nam sẽ vẫn còn đó để có thể trải nghiệm các cơ
hội mà chương trình đầu tư công cộng này sẽ đem lại.
Công việc này là ngoài tầm tay của bất cứ một cơ quan hay tổ chức
đơn lẻ nào. Để thực hiện được mục đích tăng cường phát triển đồng
đều ở hành lang này đòi hỏi một cách tiếp cận có tính tập thể. Chính
phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức tư nhân đều cùng có trách
nhiệm để làm tốt hơn chiến lược chung và thực hiện các bước hành
động căn bản. Sự hợp tác với cộng đồng và huấn luyện khả năng
lãnh đạo là tối cần thiết để đảm bảo rằng những cam kết sẽ được
thực hiện và tuân thủ và các chính sách, việc làm và đầu tư sẽ được
thực thi trong vòng 10 năm tới.
Để bắt đầu thực hiện hướng đi mới trong việc quy hoạch cộng đồng
và phát triển đồng đều, SWEDS đã thiết lập các nguyên tắc và mục
tiêu cho phát triển đồng đều để trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ
dự án.
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Những nỗ lực đã và đang thực
hiện
Chiến lược này được thực hiện
và xây dựng dựa trên rất nhiều
nỗ lực quy hoạch dành cho Hành
lang Tây Nam. Một số đã kết
thúc nhưng một số khác vẫn
đang được thực hiện Chiến lược
này được phác thảo từ các nỗ
lực đó và bao gồm cả các mục
tiêu và hành động có phạm vi
trải dài trên nhiều lĩnh vực.
Những nỗ lực này bao gồm:
• Kế hoạch Hành lang Tây Nam
và Chiến lược Đầu tư chung
(Metro, TriMet, Bộ Giao Thông
bang Oregon, các thành phố
địa phương và các quận)
• Chiến lược Phát triển Nhà ở
đồng đều của Hành lang Tây
Nam (Portland và Tigard)
• Kế hoạch Sơ bộ cho Barbur
Boulevard (Portland)
• Kế hoạch Sử dụng Đất cho
Giao thông Công cộng với
Thông lượng Cao cho Tigard
• Kế hoạch Kết nối Giao thông
cho Tualatin
• Portland Kế hoạch Tổng quát
cho năm 2035
• Kế hoạch Chiến lược của Tam
giác Tigard và Kế hoạch Cải
thiện Đô thị
• Nghiên cứu Ban đầu về Ảnh
hưởng Môi trường của Hành
lang Tây Nam (DEIS)
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Hành lang Tây Nam: phác thảo về vấn đề nhà ở và phát triển
Hộ gia đình chịu gánh nặng chi phí tại Hành
lang SW phân chia theo chủng tộc và dân tộc
Hộ gia đình chi hơn 30 phần trăm thu nhập
cho vấn đề nhà ở, dự tính của ACS trong 5
năm, 2011-2015
Người thuê

Phát triển dân số và sự đa dạng dân số
của khu vực Hành lang Tây Nam
Độ phát triển dân số theo chủng tộc/
dân tộc trong giai đoạn 2000, 2011-15

Chủ nhà

Người da Đen 5.1%
Người da Đen

2+ chủng tộc 3.1%
Người gốc Tây Ban Nha/
La-tinh 2.3%

Các chủng tộc
khác

Người gốc Á 2.0%

Người gốc Tây
Ban Nha/
La-tinh

Người da Trắng 0.7%
Người Hawai bản xứ 0.4%

Người da
Trắng
Người Mỹ
bản xứ -0.1%
Người gốc Á

Phần trăm hộ gia đình chịu gánh nặng chi
phí, 2009-2013
Nguồn: Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ (ACS)

Tỷ lệ sở hữu nhà ở ở khu vực
Portland thành phố và ngoại ô
Người đảo Thái Bình Dương
27.0%
Chủng tộc/dân tộc khác
31.6%
Người Mỹ gốc Phi
33.1%
Người gốc Tây Ban Nha hoặc La Tinh

34.8%
Người Mỹ Da Đỏ và Thổ Dân
Alaska
39.2%
Người gốc Á
62.6%
Người da Trắng
64.2%
Hộ gia đình thu nhập thấp
39.4%

Các chủng tộc khác -1.3%

(phần trăm)

Nguồn: Chiến lược Nhà ở Đồng đều Hành lang
Tây Nam, Thành phố Portland và Tigard, 2018

Vòng tuần hoàn của sự bất bình đẳng
Sở hữu nhà cửa được coi là chìa khóa chính để đánh giá độ
phát triển thịnh vượng của mỗi cá nhân và gia đình cũng như
là độ ổn định của cộng đồng.
Người da màu không phải chỉ đối mặt với bất bình đẳng
trong khả năng tiếp cận đến giáo dục và việc làm, tàn dư của
nạn phân biệt chủng tộc cũng thể hiện rất rõ trong tỷ lệ sở
hữu nhà, với mức độ khác biệt rất rõ tùy theo chủng tộc.
Khi giá nhà ở tăng lên, chủ sở hữu nhà được hưởng lợi từ
việc tăng giá đó, trong khi người thuê nhà bị buộc phải
chuyển đến những khu xa hơn trung tâm việc làm và các
cộng đồng mà họ gắn bó, dẫn đến việc tăng chi phí và thời
gian đi làm hàng ngày.

Nguồn: 2010 U.S. Điều tra dân số chu
kỳ 10 năm
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Mục tiêu và nguyên tắc của phát triển đồng đều
Thấu hiểu được sự cần thiết của việc thu thập ý kiến, tính lãnh đạo và hướng dẫn của các cộng đồng hiện
đang tham dự và đóng góp chung vào trong các cộng đồng của Hành lang Tây Nam, dự án của SWEDS đã
thiết lập nên các nguyên tắc và mục tiêu của phát triển đồng đều.
Những nguyên tắc và mục tiêu này được tích lũy từ rất nhiều nguồn, từ những kinh nghiệm tốt nhất cả
từ thế giới lẫn nội địa, những nỗ lực tương tự ở Seattle và các vùng khác, những nỗ lực địa phương tại
Portland, và cả các nguyên tắc hướng dẫn của chính Metro trong việc khuyến khích công bằng xã hội.
Quan trọng hơn cả, những nguyên tắc và mục tiêu này cũng đến từ các buổi đối thoại trực tiếp với các tổ
chức cộng đồng đối tác. Các nguyên tắc và mục tiêu được thực hiện giúp ưu tiên cho các hành động
được đề xuất, hướng dẫn kế hoạch thực thi và được dùng để thông báo và đánh giá các khoản chi cho
các dự án thử nghiệm.
Ý tưởng để cộng đồng hiện tại giám sát Chiến lược Phát triển Đồng đều Tây Nam (SWEDS) sẽ được giao
cho Liên minh Bình đẳng Tây Nam tiếp tục triển khai việc thực hiện chiến lược. Tiếp đó, Liên minh Bình
đẳng Tây Nam cân nhắc các hành động được đề xuất để thực hiện, các nguyên tắc nền tảng và mục tiêu
cuối cùng luôn cần được xem xét bởi cộng đồng và các lãnh đạo của họ để đảm bảo chúng luôn phù hợp.

Mục tiêu cho Chiến lược Phát triển Đồng đều cho Hành lang Tây Nam
• Mở rộng chiều sâu và chiều rộng mức độ ảnh hưởng trong cộng đồng những người chịu ảnh hưởng.
• Giảm thiểu độ chênh lệch và cải thiện điều kiện cho những người chịu ảnh hưởng.
• Duy trì và mở rộng mô hình nhà ở giá phải chăng
• Phát triển cơ hội kinh tế và xây dựng cộng đồng có khả năng kiến tạo sự thịnh vượng
• Giải quyết việc di dời nhà ở và cơ sở kinh doanh
• Khuyến khích sự cơ động và tính liên thông trong giao thông
• Xây dựng cộng đồng lành mạnh và an toàn
Nguyên tắc cho Chiến lược Phát triển Đồng đều cho Hành lang Tây Nam
• Nhắm đến các vấn đề về phát triển đồng đều trong việc đánh giá hành lang
• Làm rõ những yếu tố trong phát triển đồng đều để hỗ trợ cho việc hợp tác
• Tập trung cho việc xây dựng kế hoạch hành động và chiến lược cuối cùng nhắm đến các vấn đề
liên quan đến phát triển đồng đều và đặc trưng cho nhu cầu của địa phương
• Đưa ra các hướng dẫn về ưu tiên cho các đề án thử nghiệm và các tài trợ bậc thấp cho cộng đồng
• Đóng vai trò như một khuôn khổ cơ sở trong các cam kết và giải pháp về lập pháp và tổ chức

Chiến lược Đồng đều Hành lang Tây Nam
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Những khuôn mặt của Hành
lang Tây Nam

Cậu học sinh trung học Ibrahim
Ibrahim sống ở gần Oregon
Islamic Academy, một ngôi
trường ở Tigard. Việc lái xe đến
trường tương đối thuận tiện,
nhưng mỗi lần đi đến chỗ làm ở
Portland vào buổi chiều đều
khiến cậu căng thẳng.
Ibrahim có thể sẽ được hưởng
lợi từ hệ thống giao thông công
cộng mới từ Beaverton nhanh
hơn và ổn định hơn, tuy nhiên
cậu lo ngại về các yếu tố thị
thường thường thay đổi cộng
đồng khi đường xe điện đến
một khu vực mới.
“Có rất nhiều hình thức đánh
đổi,” - Ibrahim phát biểu. “Nếu
mà có một ga tàu điện MAX ở
ngay giữa trung tâm thành phố
Tigard, di chuyển bằng phương
tiện công cộng sẽ dễ hơn nhiều.
Thế nhưng có lẽ lúc đó tôi sẽ
phải bắt buộc chuyển đi.”
Cậu hy vọng là những người ra
sách lược của địa phương sẽ
quan tâm đến cả những người
bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi
việc xây dựng đường tàu điện
và giải quyết được mối lo ngại
của họ. Ibrahim phát biểu, “ Tôi
cho rằng chừng nào cuộc sống
của những người đó vẫn được
đảm bảo và được quan tâm, tôi
tán thành dự án và rất biết ơn
dự án này.”
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Sự phối hợp tham gia và tạo điều kiện cho cộng đồng
Tuyến đường tàu điện MAX mới có khả năng thay đổi diện mạo của
Hành lang Tây Nam. Nó sẽ ảnh hưởng đến các thương nghiệp lớn và
nhỏ, các cộng đồng cư dân, cộng đồng tín ngưỡng và rất nhiều cư
dân trong quá khứ đã không được trưng cầu ý kiến trong việc quy
hoạch cộng đồng. Trong một nỗ lực rời khỏi mô hình quy hoạch cũ
kỹ, rời rạc để đến với cách tiếp cận phát triển đồng đều, Metro và
các đối tác hiểu rằng cần phải hợp tác với tất cả người dân bất kể
mức thu nhập, dân tộc hoặc chủng tộc khác nhau để đem lại lợi ích
trong chương trình quy hoạch cộng đồng cho tất cả mọi người.
Để có thể tiếp cận được đến tiếng nói của những ai đã bị thiệt thòi
trong quá khứ, SWEDS ưu tiên hợp tác với các cộng đồng ít được đại
diện và tích cực tìm kiếm và gắn kết với các lãnh đạo của các cộng
đồng da màu và nhóm dân cư bị thiệt thòi trong quá khứ ( ví dụ như
người nhập cư, người tị nạn, người thuê nhà có thu nhập thấp). Một
loạt đối tác đại diện cho các nhóm ít được đại diện này ở Hành lang
Tây Nam đã tạo nên SWEDS. Bên cạnh đó, dự án còn:
• phát triển sự hợp tác hiện có với Chương trình Liên hiệp Cầu nối
cho các Cộng đồng Da màu và chương trình Liên minh Đà phát
triển cho thanh niên để có thêm nhiều tiếng nói cho dự án
• trả tiền thù lao để hỗ trợ cho các đối tác cộng đồng nếu họ gặp
phải khó khăn khi tham gia vào chương trình, và tôn trọng giá trị
mà cộng đồng và các kinh nghiệm sống đã mang lại cho quá trình
thảo luận
• hỗ trợ tài chính nhiều mặt cho các dự án thử nghiệm để tăng
cường hiệu quả và tạo đà phát triển cho các cộng đồng đã bị thiệt
thòi trong quá khứ và mang lại sự hợp tác và phát triển lãnh đạo
đa thế hệ mà sẽ thể tiếp tục đóng góp thông tin cho bản chiến
lược.
Tầm nhìn chiến lược sẽ bao gồm xây dựng một liên minh nhiều đối
tác mạnh mẽ và đa dạng, cung cấp nhiều ý tưởng mới để giải quyết
các vấn đề thực tế đang tồn tại, tạo không gian để các lãnh đạo cộng
đồng có thể mở rộng tầm ảnh hưởng và tạo dựng một thế hệ mới
những người ủng hộ và tổ chức của cộng đồng.
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Ủy ban giám sát
Chiến lược này được thiết lập bởi Ủy ban Giám sát Dự án Hành
lang Tây Nam ( Southwest Corridor Project Oversight Committee
- SPOC). Một nhóm các nhà tổ chức, nhà lãnh đạo doanh nghiệp,
dân cư, nhà hoạt động phi lợi nhuận và những người ủng hộ cộng
đồng gặp mặt hàng tháng để định ra chiến lược phát triển. Họ
định ra các nguyên tắc và mục tiêu, đề nghị các giải pháp và xem
xét các bước thực hiện. Một số thành viên của SPOC sẽ tiếp tục
với vai trò trong Liên minh Bình đẳng Tây Nam, lãnh đạo quá trình
thực hiện các hành động của Bản chiến lược trong những năm
tiếp theo.

• Ascent Funding

• Momentum Alliance

• Phát triển thương mại cho
một Portland tốt đẹp hơn

• Phòng Y tế Hạt Multnomah

• Thành phố Portland

• Hiệp hội doanh nghiệp Làng
Multnomah

• Thành phố Tigard

• Quỹ Giáo dục Hồi Giáo

• Thành phố Tualatin

• Neighborhood House +
Hillsdale Neighborhood

• Liên hiệp các Cộng đồng da
màu

• Mạng lưới nhà ở giá phải
chăng tại Oregon
• Cộng đồng Liên minh Người
• O’Neill Construction
Thuê Nhà
• Đối tác Cộng Đồng của Quỹ
Nhà ở Cộng Đồng cho Nhà
ở Giá Phải Chăng

• OPAL Environmental Justice

• Constructing Hope

• Trường Cao Đẳng Cộng
Đồng Portland

• Craft3

• Trường Đại Học Sức khỏe và
Khoa học Oregon

• Enterprise Community
Partners

• Prosper Portland

• Ngân hàng Dự Trữ Liên
Bang tại San Francisco

• Southwest Neighborhoods,
Inc.

• Greater Portland Inc.
• Home Forward
• Tổ chức Cộng đồng Người
Nhập cư và Người Tị nạn

• Proud Ground

• Tiểu bang Oregon
• TriMet
• UNITE Oregon (Oregon
đoàn kết)

• Trung tâm các Giải pháp cho • Venture Portland
khu vực của Metro
• Washington County
• Mercy Corps Northwest
• WorkSystems Inc.
• Meyer Memorial Trust
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Những khuôn mặt của Hành
lang Tây Nam

Johnnie Shepherd hiện định cư ở
Tây Nam Portland trong khu
chung cư được vận hành bởi
Central City Concern. Có được căn
hộ riêng của chính mình đã đưa
lại cho anh nhiều niềm vui - sau 20
năm thuê nhà. Và cả khu phố của
anh, nơi mà anh mô tả là nằm ở
“giữa trung tâm.”
Anh ở gần đường xe bus, đường
MAX, đường Streetcar Portland,
các điểm buôn bán và nhà hàng
nhưng hãy nhớ là anh đã phải đi
hết bao lâu hồi mà anh ở tại West
Linn, Lake Oswego và Tualatin.
Shepherd hứng thú với kế hoạch
kéo dài đường xe điện đến Hành
lang Tây Nam và anh tin rằng
đường xe điện sẽ đưa lại nhiều cơ
hội cho khu vực, từ việc tạo thêm
việc làm mới khi xây dựng dự án
đến việc tạo kết nối cho các cơ sở
kinh doanh hiện có ở đây.
“Nó sẽ tạo thêm cơ hội kinh
doanh cho người dân; và nó sẽ
giúp cho họ tiếp cận với khách
hàng dễ dàng hơn,” anh phát
biểu. Và “sẽ thuận tiện cho khách
hàng khi đến các cơ sở kinh
doanh, nhà hàng hay bất cứ nơi
nào khác. Nói chung tôi nghĩ nó
rất tốt.”
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Các dự án thử nghiệm và kết quả
Song song với việc triển khai Chiến lược này, dự án của SWEDS đã
thực hiện các dự án thử nghiệm cho phát triển đồng đều tập trung
vào hai tiêu chí kết quả: (1) thử nghiệm và cung cấp thông tin cho
các hành động hiệu quả về hòa nhập trong nội dung của Chiến lược
và (2) hỗ trợ các sáng kiến trực tiếp từ cộng đồng để giúp cộng đồng
chuẩn bị cho các thay đổi và các cơ hội mà việc đầu tư cho giao
thông công cộng sẽ đem đến cho Hành lang Tây Nam. Các dự án thử
nghiệm của SWEDS chính thức được bắt đầu từ ngày 01/07/2018.
Mercy Corps NW đang thiết lập các dịch vụ và các chương trình hỗ
trợ mục tiêu để ổn định và chuẩn bị cho các doanh nghiệp chưa
được quan tâm đúng mức để giảm thiểu được những áp lực mà họ
sẽ gặp phải trong quá trình xây dựng đường tàu điện. Dự án tập
trung cho việc đào tạo kinh doanh, tiếp cận công chúng và cho vay
quy mô nhỏ. Công việc này khuyến khích thói quen tiết kiệm, khả
năng tiếp cận đến các nguồn vốn mới, tăng cường nhận thức về
cộng đồng doanh nghiệp dọc theo Barbur Boulevard và ở trung tâm
thành phố Tigard.
“ Họ tiết kiệm được $600 và chúng tôi hỗ trợ thêm vào đó $3000 tiền
cho vay ... Có thể chỉ là vấn đề sức khỏe hay bệnh tật, hay là một máy
móc nào đó bị hỏng, chính vì vậy khả năng chống chọi lại khó khăn
trong giai đoạn này rất quan trọng. Tiết kiệm là một cách rất tốt để
giúp được điều đó.” —Andrew Volkman, giám đốc của Mercy Corps
Northwest về dịch vụ phát triển doanh nghiệp cỡ nhỏ phát biểu.
Tổ chức Cộng đồng Người Nhập cư và Người Tị nạn đang tìm các
phương hướng mới để giúp đỡ các cư dân hiện đang làm việc tại
Hành lang Tây Nam có thêm được các kỹ năng mới và tìm được các
cơ hội việc làm với lương tốt hơn ở trong khu vực hành lang.
Chương trình này quan tâm đến những người lương thấp, trình độ
tay nghề thấp, đặc biệt là những người da màu hoặc những người
thường thiệt thòi trong quá khứ đến từ Hành lang Tây Nam mà hiện
đang làm việc trong những công việc tầm thấp tại Trường Đại Học
Sức khỏe Oregon. Dự án bao gồm đào tạo họ cho các kỹ năng công
việc bậc trung, giúp họ hiểu rằng nếu có được việc làm mới, lương
cao hơn, thì họ có thể sẽ có được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp
và đảm bảo được độc lập tài chính.
“Chương trình này chứng tỏ sự quan tâm của Metro và OHSU đối với
những người không có đủ nguồn hỗ trợ cho họ, nhưng những người
này vẫn muốn tiếp tục định cư tại khu vực này... Nó mở ra rất nhiều
con đường để tiến tới, thậm chí là có thể mua một căn nhà cho mình
chứ không phải đi thuê nữa.” —Cameron Johnson, một thành viên
của chương trình
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Chiến lược Đồng đều Hành lang Tây Nam

Đối tác Cộng Đồng về Vấn đề Nhà ở Giá phải chăng đang phát triển
hai sáng kiến: (a) chỉnh sửa quá trình thiết kế tại địa bàn cho các bất
động sản nhà giá phải chăng hiện tại và tương lai và (b) ghi nhận các
bài học thu thập được để cung cấp thông tin cho các chương trình
phát triển nhà ở trong tương lai. Các bài học thu thập được đến từ
sự hợp tác với các tổ chức cộng đồng sẽ cung cấp thông tin cho các
chương trình phát triển nhà ở trong tương lai, bao gồm cả việc làm
cách nào để có thể kết hợp các việc làm và dịch vụ y tế có tương
đồng về văn hóa được sắp xếp trong phạm vi gần nhau hay là dịch
chuyển chúng đến gần các khu vực nhà ở giá phải chăng.
Home Forward đang giải quyết khả năng di dời cư dân bằng cách hỗ
trợ 43 nhóm dân tộc (khoảng 3000 người) nằm trong Quỹ Giáo Dục
Hồi Giáo thông qua việc giúp đỡ cộng đồng làm quen được với một
ma trận các chương trình và tổ chức chính phủ liên quan đến các
dịch vụ hỗ trợ nhà ở.
Proud Ground đang giải quyết các cơ hội sở hữu nhà ở trọn đời
thông qua: cùng với các tổ chức phi lợi nhuận mở rộng phạm vi tiếp
cận công chúng, kết hợp với Habitat for Humanity và các đối tác
phát triển khác để đảm bảo khả năng giá nhà phải chăng cho những
hộ gia đình có thu nhập từ 35 đến 80% AMI, và phát triển một dự án
kinh tế tập trung vào việc xây dựng một mô hình quỹ đất tại Hành
lang Tây Nam.
Unite Oregon tăng cường năng lực của các cộng đồng những người
chịu thiệt thòi trong quá khứ (cộng đồng da màu, người nhập cư,
người tị nạn, người thuê nhà thu nhập thấp) sống tại Hành lang Tây
Nam thông qua chương trình phát triển và hợp tác lãnh đạo liên thế
hệ.

Chiến lược Đồng đều Hành lang Tây Nam
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Các hành động chiến lược
Những khuôn mặt của Hành
lang Tây Nam

AJ Romero-Gemmell phải đi
rất lâu từ nhà mình ở
Milwaukie đến cơ sở Sylvania
của Portland Trường Cao Đẳng
Cộng Đồng tại Southwest
Portland. Thường thì vào buổi
sáng chặng đường này kéo dài
từ một tiếng rưỡi đến 2 tiếng
và có thể còn lâu hơn nữa, do
tắc đường, để anh về được đến
nhà vào buổi tối.
“Tôi luôn luôn tốn thời gian đi
lại,” anh nói. “Tôi phải thức dậy
lúc 5:30 sáng để có thể có mặt
đúng giờ cho tiết học lúc 8:30
sáng tại PCC.”
Romero-Gemmell phải tính
toán rất kĩ hành trình của mình,
thậm chí tự hỏi, “ Liệu mình có
thể đi từ Cascade về đến nhà
vào thời điểm đó không nhỉ?”
Anh rất muốn hệ thống TriMet
MAX sẽ hoạt động nhiều
chuyến hơn để các toa tàu bớt
đông người vào giờ cao điểm
khi mà anh đi. Hơn thế, anh
muốn giờ hoạt động của xe bus
ở Milwaukie được kéo dài hơn
để anh không phải đi bộ về nhà
từ ga Milwaukie/ Main St.
MAX.
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Chiến lược Phát triển Đồng Đều tập trung vào các nguyên tắc và mục đích
được xác định bởi và phục vụ cho các cộng đồng của Hành lang Tây Nam.
Các hành động chiến lược đã chứng tỏ ràng một số việc cần phải được
thực hiện trong khu vực hành lang để đảm bảo rằng đối với mỗi người dân,
nhân viên hay chủ cơ sở kinh doanh thuộc mọi tầng lớp xã hội, nó luôn dễ
tiếp cận, giá cả phải chăng và là nơi lý tưởng để sống và làm việc.
Phần tiếp theo sẽ phác thảo một số chi tiết của các hành động chiến lược giai
đoạn đầu, những hành động mà các đối tác cộng đồng tin tưởng rằng sẽ giúp
cho các cộng đồng Hành lang Tây Nam phát triển đồng đều. Các hành động
chiến lược này đã được đánh giá và xếp hạng ưu tiên bởi các tổ chức cộng
đồng có trách nhiệm thực hiện chúng.
Chiến lược này triển khai nhanh vào các vấn đề gây nhiều sức ép và các cơ
hội, đồng thời cho phép cộng đồng được tiếp tục những chương trình dài
hạn giúp cho các quá trình ra quyết định, phát triển và đầu tư được bền
vững và đồng đều.
Bởi vì mỗi một hành động đơn lẻ đều có thể chịu ảnh hưởng của nhiều
nguyên tắc phát triển đồng đều, các hành động này được phân loại theo
năm mục tiêu:
Mục tiêu: Công bằng và bình đẳng xã hội Tập trung vào các nỗ lực nâng
cao năng lực của cộng đồng thông qua các khóa huấn luyện lãnh đạo thực
hiện bởi các tổ chức tại địa phương; ủng hộ việc phát triển đồng đều; đẩy
mạnh các dịch vụ có đặc thù về văn hóa và ngôn ngữ riêng; thu thập thêm
nhiều thông tin định hướng trực tiếp từ cộng đồng để phục vụ cho phát
triển trong tương lai.
Mục tiêu: Chính sách nhà ở đồng đều Xác định các phương tiện để tăng
khả năng cung cấp và đáp ứng được nhu cầu tại nhiều địa điểm khác nhau
về nơi ở, nhờ đó thỏa mãn được nhu cầu của cá nhân và gia đình với nhiều
mức thu nhập và quy mô nhân khẩu.
Mục tiêu: Ổn định nguồn lao động Xác định các đường lối để chuẩn bị cho
cư dân hiện tại và tương lai của hành lang cho các ngành công nghiệp hiện
đang hoạt động hoặc sẽ chuyển đến.
Mục tiêu: Ổn định cho doanh nghiệp Xác định và khuyến khích dịch vụ hỗ
trợ cho doanh nghiệp và lực lượng lao động để bảo đảm sự ổn định, xác
định và khuyến khích tinh thần sáng tạo để giúp cho các cá nhân và gia
đình đủ điều kiện sống tại khu vực hành lang.
Mục tiêu: Phát triển cộng đồng Nâng cấp các chiến lược để cung cấp tài chính,
kiểm soát tài sản sở hữu của cộng đồng và tăng khả năng tiếp cận đến các
nguồn cho vay vốn và các cơ hội tích lũy của cải đem lại lợi ích cho cộng đồng.
Bên cạnh những mục tiêu này, bảng tổng kết ở trang tiếp theo sẽ tổng hợp
các hành động để thiết lập được sự liên minh và giúp đáp ứng được nhu
cầu trực tiếp của cộng đồng về vấn đề sức khỏe và tính cơ động.

Chiến lược Đồng đều Hành lang Tây Nam

Các sáng kiến hành động của liên minh 2-5 năm đầu và tình trạng hiện tại

Tính cơ Sức khỏe
động

Phát triển Cộng Đồng

Ổn định cho
doanh nghiệp

Ổn định nguồn nhân lực

Phát triển nhà ở đồng đều

Công bằng

Ảnh
hưởng

Ý tưởng ban đầu

Các công việc ban đầu/
thử nghiệm

Đã được tài trợ
một phần

Đã được tài trợ/
Đang tiến hành

Sáng kiến 2-5 năm

Tổ chức lãnh đạo/có khả
năng lãnh đạo

Các hình thức tổ chức và hoạt động của Liên minh Bình đẳng Tây Nam

Unite Oregon
và Cộng đồng Liên
minh Người thuê nhà

Huấn luyện lãnh đạo và hợp tác có chủ đích để hỗ trợ cho cư dân có thu nhập thấp, cộng đồng
người da màu và các tổ chức có gốc từ cộng đồng

Unite Oregon

Nhóm Bảo vệ Việc làm cho Cộng đồng để cung cấp dịch vụ chống di dời cư dân và chương trình bảo
vệ người thuê nhà

Cộng đồng Liên minh
Người thuê nhà

Thực hiện Chiến lược Phát triển Nhà ở Đồng đều ở Tây nam

Thành phố Portland và
thành phố Tigard

Thực hiện chương trình Trái phiếu cho Nhà ở Giá Phải chăng trong Hàng lang trong Hành lang Tây
Nam

Metro, Washington
County và thành phố
Portland

Biên bản Ghi nhớ giữa nhiều cơ quan tổ chức để phối hợp việc mua lại và tái phát triển các bất
động sản công cộng và quy hoạch khu quanh nhà ga

TriMet, Metro, các
thành phố và các quận

Mở rộng các dự án thử nghiệm của SWEDS để thực hiện thiết kế nhà ở và sàng lọc các tiêu chuẩn
lựa chọn vị trí đã được xác định thông qua việc trưng cầu ý kiến về những nhu cầu có tính đặc
trưng văn hóa

Home Forward và CPAH

Xác định các địa điểm cần đầu tư bên ngoài cho nhà ở giá phải chăng tại Hành lang Tây Nam thông
qua Quỹ Đầu Tư Bất đồng Sản

Quỹ Meyer Memorial

Thu hút các nhà tuyển dụng lớn để đào tạo các nhân viên bậc thấp có nguồn gốc xuất thân đa dạng
để họ có thể thăng tiến sự nghiệp với mức lương/kỹ năng bậc trung trong các nhà tuyển dụng lớn

IRCO, Worksystems Inc.
và OHSU

Sắp xếp và phát triển các nguồn lực và chương trình phát triển cho nguồn nhân lực tại quận
Multnomah và Washington

Worksystems Inc.

Tìm hiểu các thỏa thuận về lợi ích của cộng đồng và/hoặc lợi ích công cộng tại Hành Lang Tây Nam

Metro và O’Neill
Construction

Lập danh mục và khảo sát các doanh nghiệp bị thua thiệt để hình thành sự đại diện thỏa đáng hơn
và kích hoạt các nguồn lực về tài chính và kỹ thuật để tránh di dời dân cư

Prosper Portland và
Mercy Corps NW

Cải thiện khả năng tiếp cận đến những mặt bằng kinh doanh giá phải chăng cho các doanh nghiệp
bị thua thiệt

Craft 3 và Prosper
Portland

Tìm hiểu Quỹ Đầu tư Cộng đồng để tận dụng mô hình thành công tại khu Đông Portland để nắm
bắt được độ tăng giá trị bất động sản nhằm tạo ra của cải cho cộng đồng tại Hành lang Tây Nam

Mercy Corps

Thành lập tổ chức quản lý quỹ đất cộng đồng để đảm bảo được bất động sản cho cộng đồng chẳng
hạn như nhà ở giá phải chẳng và/hoặc các trung tâm việc làm/nhà ở

Proud Ground

Nền tảng cho một khu vực tài trợ phát triển dựa vào gia tăng thuế tại Hành lang Tây Nam để thúc
đẩy quá trình đạt được kết quả phát triển đồng đều

Prosper Portland

Triển khai khu vực tài trợ phát triển công bằng dựa vào gia tăng thuế tại Tam giác Tigard

Thành phố Tigard

Hợp tác với các tổ chức chăm sóc sức khỏe để cải thiện nguồn thực phẩm lành mạnh và giải quyết
những nhu cầu sức khỏe công bằng khác tại khu vực hành lang

Oregon Health
Authority

Xác định các nguồn lực và xây dựng đường tàu điện MAX cùng với các dự án đường đi bộ, đi xe đạp
và đường phố tại Hành lang Tây Nam

Metro và TriMet

Chiến lược Đồng đều Hành lang Tây Nam

Tình
trạng
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Kết quả ban đầu: Chiến lược phát triển nhà ở đồng đều
Thành phố Portland và Tigard đã phát triển Chiến lược Nhà ở Đồng đều của Hành lang Tây Nam vào năm
2018 nhờ có khoản đầu tư của Metro. Chiến lược đặt ra các mục tiêu nhà ở khả thi và các khuyến nghị về
chính sách được thành lập thông qua quá trình hợp tác với đại diện của cộng đồng với mục đích hòa
nhập chúng được vào cùng với Hành lang Tây Nam rộng lớn
Chiến lược Phát triển Đồng đều Quá trình thực hiện các khuyến
nghị trong chiến lược sẽ:
• ngăn chặn việc di dời các hộ gia đình dễ bị tổn thương
• tăng lựa chọn về nhà ở cho tất cả mọi người trong vòng 10
năm tới.
Quý vị có thể xem toàn bộ bản báo cáo tại

portlandoregon.gov/bps/bps/73445.

Các mục tiêu chính sách về nhà ở giá phải chăng
Báo cáo của Thành phố Portland:
Các chỉ số phụ sẽ định hướng quỹ nhà ở giá phải chăng để
đạt được [mục đích]. Các đối tác có trách nhiệm thực hiện
cần phải kết hợp được các mục tiêu chính sách sau vào
chương trình dành cho khu vực hành lang của họ:
• Đầu tư vào nhà ở phục vụ cho gia đình. Tỷ lệ các căn nhà mới xây dựng có hai hoặc ba phòng
ngủ cần lớn hơn tỷ lệ hiện có của nhà ở giá phải chăng ở trong khu vực hành lang.
• Đầu tư nhà ở cho những người có nhu cầu nhất. Tỷ lệ các căn nhà mới hợp với túi tiền của
những hộ gia đình có thu nhập trong khoảng 0-30% MFI cần lớn hơn tỷ lệ hiện có của các căn
nhà giá phải chăng tại thành phố Tigard và Portland.
• Ưu tiên nhà ở cho những người phải di dời bởi dự án đường tàu điện. Các hộ gia đình trực tiếp
bị di dời do dự án đường tàu điện sẽ được ưu tiên cho chương trình nhà ở giá phải chăng mới
với điều kiện họ đáp ứng được các yêu cầu của chương trình.
• Đầu tư nhiều hơn vào các căn nhà tiện dụng cho người khuyết tật. Tỷ lệ các căn nhà mới xây
dựng và đảm bảo tiện dụng cho người khuyết tật cần phải nhiều hơn tỷ lệ quy định theo Đạo
luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ.
• Tạo cơ hội sở hữu nhà ở. Ít nhất phải có một dự án nhà giá phải chăng TOD được xây dựng
chuyên dành cho những người thu nhập thấp mới mua nhà lần đầu và ưu tiên giảm bớt khoảng
cách về sắc tộc giữa các chủ sở hữu nhà.
• Hạn chế sự di dời chỗ ở của người da màu. Ưu tiên mua lại các khu nhà trong các vùng mà tỷ lệ
hộ người da màu nhiều hơn tỷ lệ hộ người da màu trong khu hành lang.▪
• Mua lại các khu nhà lớn. Ưu tiên mua lại các khu nhà có nhiều hơn 50 hộ.
• Xây mới các khu nhà giá phải chăng to hơn. Ưu tiên mua lại các khu đất có khả năng xây dựng
được chỗ ở cho hơn 100 nhà ở.
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Mục tiêu nhà ở giá phải chăng của Chiến lược Phát triển Nhà ở Đồng đều ở Hành
lang Tây Nam

Các bảng dưới đây thể hiện sự so sánh giữa mục tiêu tối thiểu cho nhà cho thuê giá phải chăng dựa
trên các nguồn tài nguyên hiện có với mức nhu cầu hiện tại và xác định các mục tiêu cho nhà giá
phải chăng nếu các nguồn tài nguyên mới sẽ xuất hiện.
So sánh giữa mục tiêu tối thiểu cho nhà ở giá phải chăng dựa trên các nguồn tài nguyên hiện có với mức nhu cầu hiện tại

Mục tiêu tối thiểu với các
nguồn tài nguyên hiện có

SWC
Portland

Nhu cầu thực sự
13% nhu cầu
300-350 nhà

150 đã xây dựng thông qua nhà ở
bao gồm
150-200 đã có hoặc chuyển đổi
Total: 300-350 homes
Đạt đến 13% nhu cầu tại Portland

910 đã xây
1.650 đã có hoặc chuyển đổi
Tổng cộng: 2.560 nhà

Portland
100% nhu cầu
2.650 nhà

Đạt 100% nhu cầu tại Portland
Tổng cộng chi phí phát triển
khoảng $850 triệu

SWC
Tigard

450 đã xây

32% nhu cầu
500 nhà

50 đã có hoặc chuyển đổi
Tổng cộng: 500 nhà
Đạt 32% nhu cầu tại Tigard

730 đã xây
850 đã có hoặc chuyển đổi
Tổng cộng: 1.580 nhà

Tigard
100% nhu cầu
1.580 nhà

Đạt 100% nhu cầu tại Tigard
Tổng cộng chi phí phát triển
khoảng $550 triệu

Các mục tiêu cao khuyến nghị về nhà cho thuê giá phải chăng với các nguồn tài nguyên mới

SWC
Portland

550 đã xây
150 thông qua nhà ở bao gồm
350-700 đã có hoặc chuyển đổi
Tổng cộng: 1.050-1.400 nhà

Nổ lực đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai tại Hành lang Tây Nam
Nhu cầu thực 4.140 nhà

Đạt 39 đến 53% nhu cầu tại Portland
Tổng cộng chi phí phát triển
khoảng $350-400 triệu

SWC
Tigard

600 đã xây

Mục tiêu nổ lực 2.300 nhà

150 đã có hoặc chuyển đổi
Tổng cộng: 750-900 nhà
Đạt 48 đến 58% nhu cầu tại Tigard
Tổng cộng chi phí phát triển
khoảng $300-350 triệu

Chiến lược Đồng đều Hành lang Tây Nam

Mục tiêu tối thiểu 850 nhà
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Các mục tiêu chính sách
về nhà ở giá phải chăng

Cam kết về sự công bằng sắc tộc của Chiến lược Phát triển
Nhà ở Đồng đều ở Hành lang Tây Nam
Xác định sớm các ưu tiên cho nguồn tài nguyên hiện có (chiến lược 1-2).
Không được thuyên chuyển các nguồn vốn trong mục đích hiện có cho
các kế hoạch về công bằng và chống-di-dời khác trong khu vực, chẳng
hạn như ở vùng Bắc, Đông Bắc và Đông Portland.

Các thông số bổ sung sẽ định
hướng việc cấp vốn cho nhà
ở giá phải chăng để có thể
đạt được mục đích của Chiến
lược Phát triển Nhà ở Đồng
đều ở Hàng lang Tây Nam.
Các đối tác có trách nhiệm
thực hiện cần phải lồng ghép
được các mục tiêu chính
sách này vào chương trình
dành cho khu vực hành lang
của họ.
• Đầu tư vào nhà ở phục vụ
cho gia đình
• Đầu tư vào nhà ở cho
những người cần nhất.
• Ưu tiên nhà ở cho những
người phải di dời bởi dự án
đường tàu điện.
• Đầu tư nhiều hơn vào các
căn nhà tiện dụng cho
người khuyết tật.
• Tạo cơ hội sở hữu nhà ở.
• Hạn chế sự di dời chỗ ở
của người da màu.

Tăng cường năng lực các đối tác để điều khiển và hoàn thành được
chiến lược (chiến lược 1-3)
Bất cứ cấu trúc tổ chức nào đều phải bao gồm các nhà chức trách có đủ
thẩm quyền và chịu trách nhiệm cho người có thu nhập thấp và cộng
đồng người da màu và đầu tư đồng đều cho các tổ chức xuất phát từ
cộng đồng sẽ tham dự.
Duy trì được nguồn nhà cho thuê giá phải chăng hiện chưa được quản lý
(chiến lược 2-1)
Ưu tiên vốn cho các tổ chức phát triển nhà ở đặc thù về sắc tộc để có
thể mua lại hoặc duy trì được nguồn nhà ở giá phải chăng ở nơi mà
cộng đồng người da màu sinh sống chẳng hạn như ở chung quanh
Trung tâm Hồi giáo của Portland và một số nơi của Tigard hiện đang có
những người gốc Tây Ban Nha/Mỹ Latin sinh sống.
Tăng cường mức bảo vệ người thuê nhà và cung cấp các dịch vụ
chống dịch dời (chiến lược 2-2)
Ưu tiên vốn cho các tổ chức có đặc thù văn hóa để cung cấp các dịch vụ
chống di dời hướng đến cộng đồng văn hóa đặc thù ở nơi mà cộng
đồng người da màu sinh sống chẳng hạn như ở chung quanh Trung tâm
Hồi giáo của Portland và một số nơi của Tigard hiện đang có những
người gốc Tây Ban Nha/Mỹ Latin sinh sống.
Khoanh vùng và phát triển các khu vực có cơ hội để xây dựng các
công trình theo tiêu chuẩn TOD (chiến lược 3-1)
Ưu tiên vốn cho các tổ chức đặc thù về văn hóa để phát triển dịch vụ
cho thuê nhà giá phải chăng và đồng thời giảm khoảng cách về sắc tộc
thông qua cơ hội sở hữu nhà.
Điều chỉnh sử dụng đất và khoanh vùng để thiết lập các khu nhà có
giá phải chăng và giá hợp thị trường (chiến lược 3-2)
Áp dụng các biện pháp tốt nhất để bảo đảm sự tham gia hòa đồng và
công bằng trong quá trình lên kế hoạch. Vận hành hóa các chính sách
về phát triển nhà ở đồng đều và chống di dời trong Kế hoạch Tổng quát
Portland thông qua các kế hoạch cho khu vực nhà ga.
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Các bước tiếp theo
Mô hình hiện tại có nhiệm vụ tìm kiếm nguồn tài nguyên cho một số
nhóm đối tác là ủy ban giám sát chuyên nhiệm của SWEDS về vấn đề
bình đẳng sắc tộc với mục đích phát triển, trang bị đội ngũ nhân viên
và cơ cấu cho Liên minh Bình đẳng Tây Nam khi nó bắt đầu được
đưa vào hoạt động.
Thành viên của liên minh đang đệ đơn xin tài trợ từ các tổ chức từ
thiện nhằm giúp hỗ trợ bước ban đầu của tiến trình. Nhóm đang tìm
hiểu làm cách nào để hợp tác dưới dạng một quỹ hay một ủy ban
điều hành nhằm triển khai được các sáng kiến. Mục đích của việc
này là nhằm giúp cho mỗi một tổ chức nhận được ngân sách để
trang trải cho đội ngũ của mình và để hỗ trợ cho Liên minh Bình
đẳng Tây Nam trong những năm đầu rất quan trọng này. Việc này
cũng giúp tận dụng và cải thiện các công tác hiện tại trong công cuộc
nâng cao việc đào tạo khả năng lãnh đạo và trao quyền.
Quỹ này cũng giúp phát triển cho Nhóm Bảo vệ Việc làm cho Cộng
đồng trong các dịch vụ chống di dời và chương trình bảo vệ người
thuê nhà đồng thời có thể trả lương cho nhân viên trong thời gian
tham gia vào ủy ban.
Nhóm này cũng đang tìm các nguồn hỗ trợ khác để tài trợ cho Điều
phối viên của Liên minh Bình đẳng được bố trí tại Unite Oregon. Vị
trí này sẽ là người đồng quản lý bên ngoài của Liên minh Bình đẳng
Tây Nam, là đại diện chung cho liên minh và quản lý dự án song song
với nhân viên của Metro.
Các khoản quyên góp bổ sung từ các mạnh thường quân địa phương
sẽ giúp thực hiện các nỗ lực được ưu tiên bởi liên minh.

Chiến lược Đồng đều Hành lang Tây Nam
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Chủ Tịch Hội Đồng Metro
Lynn Peterson
Khi quý vị đi dã ngoại ở Blue Lake hoặc đưa con đến Sở
thú Oregon, tận hưởng các bản giao hưởng ở trung tâm
thành phố, hoặc đem bỏ rác hay là lái xe hơi đi dạo...là
chúng ta đã gặp nhau.

Ủy viên Hội đồng của
Metro
Shirley Craddick, Địa hạt 1
Christine Lewis, Địa hạt 2
Craig Dirksen, Địa hạt 3
Juan Carlos González, Địa hạt 4
Sam Chase, Địa hạt 5
Bob Stacey, Địa hạt 6

Do vậy, Xin chào. Chúng tôi là Metro - rất vui được
gặp quý vị.
Ở một khu đô thị rộng lớn như Portland, chúng ta có thể
làm được rất nhiều điều cùng nhau. Hãy tham gia cùng
chúng tôi để giúp khu vực chuẩn bị cho một tương lai
hạnh phúc và lành mạnh.

Kiểm toán viên
Brian Evans

Hãy cập nhật tin tức, sự kiện và các việc cần làm
oregonmetro.gov/news
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