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Quy Trình Thu Hút Sự Tham Gia Tại Khu Phố Tàu-Quốc 
Tế (Chinatown International District, CID) Được Đề Xuất

About this Community Engagement Toolkit: 
Seattle Chinatown International District (CID) 
Community Engagement Toolkit 
This is a tool developed by and for community stakeholders in Seattle’s Chinatown 
International District (CID) to collectively engage, make decisions about and advocate for 
community interests when faced with issues, concerns or projects that could impact the CID. It 
is also being made available to the general public as a resource for other communities and 
governmental partners. 

● The toolkit is used to scope and plan an intentional process for the community to come 
together on a specific issue or project. This allows for tailoring community engagement 
and decision making. 

● The Toolkit is designed to be used for different types of community issues or projects, 
recognizing that one cookie-cutter model may not fit for different situations or issues. 

The goals for using the Toolkit are to ensure: 

● Opportunities for meaningful participation of diverse communities in the CID. 
● Powerful community voice and advocacy on projects and policies that affect the CID. 
●  Implementation of projects in a way that supports community goals and needs. 

The Toolkit is comprised of three documents, all publicly available for download in this 
Google Drive: 

1. Part 1. The Workbook: Start with this document for a comprehensive overview of 
the entire toolkit. This workbook provides background on the project and a step-by-
step guide to planning a community engagement process. It is made up of the following 
sections: 

○ Introduction 
○ Initial Scope: Define the basics
○ Core Elements: Review and reaffirm values and equity principles, applies to 

every project or issue 
○ Variable Elements: “Who, How, and What” are customized to a specific project or

issue 
○ Examples detail hypothetical applications of this process 

2. Part 2. Research and Resources. This document, intended to accompany the Part 1.
Workbook, functions as appendices with additional information and details to 
supplement Part 1. 

3. Part 3. Planning Guide. Start with this document for a streamlined overview of the 
entire toolkit (Parts 1 and 2) OR use as a stand-alone resource. This document is a 
condensed, printable document  in Microsoft Word format, that combines tasks in the 
Workbook with essential information in Research & Resources. It is recommended for 
use after review of the Workbook and Research & Resources, OR can function as a 
stand-alone resource. 
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Quy trình được cung 
cấp thông tin bởi Bộ 
Công Cụ Tương Tác 
CID và các cuộc thảo 
luận với cộng đồng

Hỗ trợ quy trình

Quy trình này có thể được mô tả như thế nào?

• Điều gì không hiệu
quả trong lần tương
tác trước?

• Quy trình minh bạch
là như thế nào?

• Quý vị muốn biết điều
gì trong quy trình
này?

• Quý vị có muốn một
người hỗ trợ không?

Thắc Mắc Chính

Đầu tháng 10 Đầu tháng 11

Hội thảo 1: Các lựa 
• Đưa ra vấn đề và đánh

giá
• Nhóm thảo luận
• Khám phá những thách

thức và cơ hội, đồng
thời xác định những
điểm thay đổi kế hoạch

Nhà Mở

Giữa/cuối tháng 11

Hội thảo 2: Cân bằng
Thảo luận về sự cân bằng 
và tinh chỉnh các lựa chọn

Hội thảo 3: Các Vấn Đề 
• Giải quyết vấn đề và

các vấn đề chính của
mỗi lựa chọn

• Thảo luận về các biện
pháp giảm thiểu tác
động

Đầu/giữa tháng 12

Hội thảo 4: Kết luận
Tập hợp tất cả mọi người 
và nhận ý kiến góp ý về 
hướng giải quyết của Ban 
Quản Trị Sound Transit

Đầu tháng một

Báo Cáo Tình Trạng 
của Ban Quản Trị 

Sound Transit

tháng 2

• Bối cảnh và giá trị
• Chúng ta đi tới đây

bằng cách nào
• Cộng đồng thông tin

về quá trình tham gia
và phạm vi nghiên
cứu

Mức Độ Tham Gia Mục Tiêu của Cộng Đồng: Có Sự Tham Gia
Chúng tôi sẽ hướng tới thu hút sự tham gia ở mức độ Cộng Tác bất cứ khi nào có thể.

Tiếp cận chủ doanh nghiệp và cư dân thông qua Liên Kết Cộng Đồng

Nâng cao nhận thức chung bao gồm phương tiện truyền thông, bài đăng trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông dành cho dân tộc

Công việc liên ngành và tư vấn

Nhóm nhỏ tùy chọn, các cuộc họp theo chủ đề cụ thể (nhóm tiếp tục tiềm năng hoặc nhóm thảo luận qua mạng, nhóm tập trung, v.v.)




