
Thân gửi Các Bạn trong South Park và Georgetown, 

 

PCAT (Nhóm hành trong động cộng đồng cảng) là một nhóm tư vấn được 

cộng đồng thành lập vào năm 2017 như một phần của dự án thí điểm bao 

gồm các thành viên trong Cộng đồng Thung lũng Duwamish tham gia 

vào hành động hợp tác và lập kế hoạch chiến lược để giải quyết vấn đề 

lịch sử và hiện tại không tương xứng, tích lũy tác động ảnh hưởng đến 

cộng đồng Thung lũng Duwamish. 

Cộng đồng Thung lũng Duwamish được hiểu là nhóm người và tổ chức 

sống, làm việc, vui chơi, học tập hoặc thờ cúng ở các khu vực gần cảng 

của South Park và Georgetown dọc theo sông Duwamish; và đã bị lịch sử 

hoặc hiện đang bị ảnh hưởng bởi những bất công về kinh tế, chủng tộc 

và môi trường, bao gồm cả người Duwamish, những người đầu tiên của 

Seattle. 

Sau khi làm việc chăm chỉ giữa PCAT, Cộng đồng Thung lũng 

Duwamish và Cảng Seattle, vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, Ủy viên 

Cảng Seattle đã phê duyệt và ký Chỉ thị Chính sách lợi ích cộng đồng 

của Thung lũng Duwamish. Nó hướng dẫn thực hiện Chương trình Công 

bằng cho Cộng đồng Thung lũng Duwamish (DVCEP) và các hoạt động 

khác trong Cảng có tác động đến Cộng đồng Thung lũng Duwamish. 

Cam kết này cho phép Cảng Seattle thúc đẩy sứ mệnh thúc đẩy cơ hội 

kinh tế và chất lượng cuộc sống trong khu vực bằng cách thúc đẩy 

thương mại, du lịch, thương mại và tạo việc làm một cách công bằng, có 

trách nhiệm và có trách nhiệm với môi trường. Quan hệ đối tác của 

Cảng, với nhóm tư vấn Cộng đồng, PCAT sẽ đảm bảo DVCEP đạt được 

ba mục tiêu chung: 

1) Mục tiêu 1: Xây dựng năng lực cộng đồng và cảng để hợp tác liên tục 

2) Mục tiêu 2: Cộng đồng và môi trường lành mạnh 

3) Mục tiêu 3: Sự thịnh vượng kinh tế trong khu vực 

 

Có câu hỏi? Liên lạc: 

www.facebook.com/DuwamishValleyPCAT 

duwamishvalleypcat@gmail.com 


