Hiệp hội Phát triển Cộng đồng White Center (WCCDA) với mục tiêu
nhằ m xoá đói giảm nghèo và xây dựng một cộng đồng kinh tế đa dạng,
sôi động.
WCCDA là một tổ chức nổ i bâ ̣t, sáng tạo, bền vững do cô ̣ng đồ ng lañ h đa ̣o với cam kết nhằm loại trừ
phân biệt chủng tộc và tạo ra sự thay đổi kinh tế xã hội theo hướng tích cực. Chúng tôi làm việc này
bằng cách kế t hơ ̣p và cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho viê ̣c hỗ trợ cộng đồng, gia đình, phục hồi
khu phố và đánh giá.

Đối với Cộng đồng: Chúng tôi tăng cường tiế ng nói của người

dân để xây dựng Cộng đồng White Center mạnh mẽ, tự hào, và đa sắc
tô ̣c bằ ng cách:




Hỗ trơ ̣ các hoa ̣t đô ̣ng do cư dân khu phố lañ h đa ̣o
Tăng cường các kế t nố i và khả năng lañ h đa ̣o của cư dân
Tạo nhiều cơ hội nhằm thiết lập các mối quan hệ trong khu dân cư

Đối với Gia đình: Chúng tôi hỗ trợ các học viên ở mọi lứa tuồi của
White Center và gia quyế n đa ̣t đươ ̣c mục tiêu của mình bằng cách:





Xây dựng kiế n thức chung
Truy câ ̣p các dịch vụ có sẵn
Cung cấ p các cơ hô ̣i ho ̣c tâ ̣p làm lãnh đạo
Kế t nố i giữa nhà trường và gia đin
̀ h, các nguồn lực, và kết nối lẫn nhau

Đối với Khu phố: Chúng tôi sử dụng phương pháp phát triển kinh tế do cộng

Liên hê ̣:

Trưởng phòng Xây dựng
Cô ̣ng đồ ng
206.694.1082 ext. 168
tiffany@wccda.org

Liên hê ̣:

Trưởng phòng Chương triǹ h
Họp mặt Gia đình
206.694.1082 ext. 163
catherina@wccda.org

Liên hê ̣:

đồng làm nền tảng để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ, chủ sở hữu nhà ở có thu
Trưởng phòng Chương triǹ h
nhập từ thấp đến trung bình, người thuê nhà và các cư dân khác của White Center Tái thiết Khu phố
206.694.1082 ext. 176
bằ ng cách:
marie@wccda.org






Chung tay với các cô ̣ng sự cũng như láng giề ng trong vùng thiế t lâ ̣p
buôn bán nhỏ và kinh doanh lớn
Chia sẻ các thông tin như sửa chữa nhà, ngăn chă ̣n tich
̣ thu nhà ,
quyề n lơ ̣i của người thuê nhà , và các thông tin về nhà ở giá cả phải
chăng
Ủng hộ các khoản đầu tư cho khu phố một cách minh bạch và công bằng

Đối với Dữ liệu: Phương pháp xử lý dữ liê ̣u của cô ̣ng đồ ng ta ̣o cho chúng

tôi trở nên đă ̣c biê ̣t và có trách nhiê ̣m đố i với người dân ở White Center bằ ng
cách:




Kế t hơ ̣p dữ liê ̣u trong tấ t cả các hoa ̣t đô ̣ng của chúng tôi
Tiế n hành khảo sát và phỏng vấ n cư dân
Creating data dashboards

Liên hê ̣:

Trưởng phòng Đánh giá &
Dữ liê ̣u
206.694.1082 ext. 174
victoria@wccda.org

