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Thân gởi quý hàng xóm:
Với tư cách là Ủy viên Hội đồng Metro mới
được bổ nhiệm cho Quận 6, tôi muốn dành một
chút thời gian để giới thiệu về bản thân và chia
sẻ những điều tôi sẽ tập trung vào trong thời
gian làm việc tại Hội đồng Metro. Trước hết,
tôi muốn các cử tri của tôi biết rằng tôi ở đây
để lắng nghe bất kỳ mối quan tâm nào mà quý
vị có.

oregonmetro.gov

Đôi điều về bản thân tôi
Với tư cách là nhà tổ chức và chuyên gia phát
triển cộng đồng, tôi có thành tích mang lại sự
thay đổi cụ thể cho các cộng đồng mà tôi đại
diện cho. Trong 9 năm qua, tôi đã tham gia
lãnh đạo Asian Pacific American Network of
Oregon (APANO). Một số thành tích đáng tự
hào nhất của tôi là xây dựng nhà ở giá cả phải
chăng, chẳng hạn như Orchards of 82nd ở
trung tâm Quận Jade, cung cấp các dịch vụ xã
hội trong suốt đại dịch và dẫn đầu tổ chức đối
phó với sự gia tăng gần đây về sự thù ghét &
thành kiến. Những kinh nghiệm này sẽ phục vụ
tôi cũng như tôi làm việc với cảm giác cấp bách
trong việc định hình những khu dân cư an
toàn, hòa nhập mà tất cả chúng ta đều muốn.

Tôi lớn lên trong một gia đình nhập cư và mẹ
tôi mở ra nhà hàng Trung Quốc đầu tiên ở
vùng Thượng Michigan. Mối quan hệ của
chúng tôi với chính phủ lúc nào cũng đáng sợ.
Với tư cách là Ủy viên Hội đồng Metro của bạn,
tôi muốn chắc chắn lắng nghe ý kiến của mọi
người và sẽ chủ động tìm cách kết nối với
Quận của chúng ta
những người khó tiếp cận nhất. Tôi muốn quý
Sau khi tái phân chia khu vực vào cuối năm
vị tham gia vào các dự án ngay từ đầu, không
2021, Quận 6 hiện bao gồm các phần của phía chỉ đơn giản là thông báo cho mọi người sau
đông nam và tây nam Portland, cùng với một
khi thực tế. Cảm ơn quý vị trước vì đã chia sẻ
phần nhỏ của phía đông bắc Portland. Với tư
suy nghĩ của quý vị với tôi, và vui lòng chia sẻ
cách là một cư dân, quý vị biết rằng chúng tôi
bản tin này với bạn bè. Tôi sẽ liên lạc thường
chia sẻ một cộng đồng đa dạng và sôi động, bao xuyên và cửa văn phòng tôi lúc nào cũng mở
gồm các doanh nghiệp nhỏ, các nhà hàng được rộng.
công nhận trên toàn quốc và các công viên
xinh đẹp. Tuy nhiên, không phải ai ở Quận 6
cũng được tiếp cận với những cơ hội như
nhau. Nhiều người đã phải di dời khỏi nhà của
họ do giá thuê cao. Tệ hơn nữa, nhiều người
hàng xóm của chúng ta tiếp tục trải qua tình
trạng vô gia cư và thiếu sự bảo vệ khỏi các yếu
tố, thiết bị vệ sinh và khả năng tiếp cận với các
dịch vụ thu gom rác thông thường. Trong
tháng đầu tiên đảm nhận vai trò này, tôi đã
nghe rất rõ rằng giải quyết cuộc khủng hoảng
nhà ở và người vô gia cư là ưu tiên hàng đầu
trong khu vực chúng ta.

