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PHẦN 1. Mục đích.

Mục đích của Chỉ thị Chính sách Cam kết Lợi ích cho Cộng đồng Th ng ng sông Duwamish
(Cam kết) à hướng dẫn thực hiện Chương trình Công bằng Cộng đồng Th ng ng sông
Duwamish ( VCEP) và các hoạt động khác của Cảng ảnh hưởng đến Cộng đồng Th ng ng
sông Duwamish (Cộng đồng). Cam kết cho phép Cảng Seatt e thúc đẩy sứ mệnh thúc đẩy cơ hội
kinh tế và chất ượng c ộc sống trong kh vực bằng cách thúc đẩy thương mại, d ịch, thương
mại và tạo việc àm một cách công bằng, có trách nhiệm và có trách nhiệm với môi trường. Q an
hệ đối tác của Cảng, với nhóm tư vấn Cộng đồng, Nhóm Cảng Hành động cho Cộng đồng
(PCAT) sẽ đảm bảo VCEP đạt được ba mục tiê ch ng:
A. Mục tiê 1: Xây dựng năng ực cộng đồng và cảng để hợp tác iên tục
B. Mục tiê 2: Môi trường và Cộng đồng ành mạnh
C. Mục tiê 3: Kinh tế thịnh vượng
PHẦN 2. Định nghĩa.

Khi được sử dụng trong Cam kết này, các từ và cụm từ sa đây sẽ có nghĩa được đưa ra dưới
đây, trừ khi ngữ cảnh bao gồm chúng có ý nghĩa rõ ràng, nế khác thì dưới đây:
A yship có nghĩa à một thực hành tích cực, nhất q án và gian khổ của việc không học và đánh
giá ại, trong đó một người hoặc tổ chức nắm giữ q yền ực hệ thống tìm cách chấm dứt sự áp
bức trong tình đoàn kết với một nhóm người bị từ chối một cách có hệ thống.
Chống dịch ch yển trực tiếp có nghĩa à các chính sách, chiến ược và thực tiễn ngăn chặn dịch
ch yển, như xây dựng năng ực cộng đồng để q ản ý thay đổi kh vực ân cận, tăng khả năng
tiếp cận công việc và nghề nghiệp và hỗ trợ không gian cộng đồng để tạo ra nôi văn hóa (bao
gồm trong Phần 2. Định nghĩa) .
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“Khả năng phục hồi của Khí hậ ” có nghĩa à khả năng giup các cộng đồng và môi trường địa
phương phục hồi và phát triển sa các sự kiện khí hậ khắc nghiệt và chị được các tác động â
dài của biến đổi khí hậ . Nó bao gồm giải q yết các ng yên nhân gốc rễ của c ộc khủng hoảng
khí hậ và phát triển hệ thống kinh tế xã hội với khả năng hấp thụ căng thẳng và d y trì chức
năng khi đối mặt với những thách thức cho phép các cộng đồng bị ảnh hưởng nhất phát triển
mạnh.
“Xây dựng năng ực cộng đồng” nghĩa à quá trình qua đó các thành viên cộng đồng và các tổ
chức cộng đồng có được, cải thiện và d y trì các kỹ năng, kiến thức, công cụ, thiết bị và các
ng ồn ực khác cần thiết để tham gia hiệ q ả vào q á trình ập kế hoạch và ra q yết định và ủng
hộ q yền tự q yết trong cả q yết định chính sách và dự án.
“Cộng đồng Tham gia” có nghĩa à một q á trình dân chủ, toàn diện, q a đó các thành viên cộng
đồng và nhân viên Cảng được trao q yền để cùng nha đưa ra q yết định. Nó bao gồm các mối
q an hệ cộng đồng-cảng được cải thiện, trao q yền cho cộng đồng, nâng cao năng ực và q an hệ
đối tác, sử dụng công bằng các ng ồn ực, tôn trọng và năng ực văn hóa, và công nhận giá trị
của các q an điểm và kinh nghiệm đa dạng.
“Khoa học cộng đồng” có nghĩa à một dạng nghiên cứ có sự tham gia của cộng đồng, giúp
người tham gia hiể , phân tích, chia sẻ thông tin và hành động về các vấn đề ảnh hưởng đến
cộng đồng.
“Năng ực văn hóa của người Viking” có nghĩa à các kỹ năng, hành vi và ng yên tắc hướng dẫn
sự tham gia tôn trọng, hiệ q ả và thành công với những người đại diện cho các nền văn hóa
khác nha , nền tảng kinh tế xã hội và kinh nghiệm sống.
“ ữ iệ phân tách” có nghĩa à dữ iệ đã được chia nhỏ theo các danh mục phụ chi tiết, chẳng
hạn như chủng tộc, giới tính hoặc các kết q ả điề tra dân số. ữ iệ phân tách có thể tiết ộ sự
không tương xứng có thể không được phản ánh đầy đủ trong dữ iệ tổng hợp.
“ ịch ch yển dịch vụ” có nghĩa à sự dịch ch yển không tự ng yện của cư dân hoặc doanh
nghiệp hiện tại khỏi nơi cư trú hiện tại của họ. Đây à một hiện tượng khác với khi chủ sở hữ tài
sản tự ng yện bán q yền ợi của mình để nắm bắt sự gia tăng giá trị. Sự dịch ch yển vật ý (trực
tiếp) à kết q ả của việc trục x ất, ên án, cải tạo hoặc phá hủy tài sản hoặc hết hạn các giao ước
đối với nhà ở bị hạn chế về tiền th ê hoặc th nhập. Sự dịch ch yển kinh tế (gián tiếp) xảy ra khi
người dân và doanh nghiệp không còn đủ khả năng chi trả tiền th ê nhà hoặc th ế bất động sản.
Sự dịch ch yển văn hóa xảy ra khi mọi người chọn di ch yển vì hàng xóm của họ và các doanh
nghiệp iên q an đến văn hóa đã rời khỏi kh vực.
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“Cộng đồng Th ng ng wamish” (Cộng đồng) có nghĩa à nhóm người và tổ chức sống, àm
việc, v i chơi, học tập hoặc thờ phượng trong các kh phố gần cảng của So th Park và
Georgetown dọc theo sông wamish; và đã bị ịch sử hoặc hiện đang bị ảnh hưởng bởi những
bất công về kinh tế, chủng tộc và môi trường, bao gồm cả người wamish, những người đầ
tiên của Seatt e. Các sửa đổi của định nghĩa này phải được sự chấp th ận của các đối tác Cộng
đồng.
“Chương trình Công bằng Cộng đồng Th ng ng wamish” ( VCEP) có nghĩa à chương
trình Cảng Seatt e tập tr ng vào việc đảm bảo Cam kết ợi ích cộng đồng của Th ng ng
wamish được thực hiện thông q a các khoản đầ tư có mục tiê và phối hợp với Cộng đồng
Th ng ng wamish. Chương trình bao gồm các hành động mà Cảng sẽ thựhiện để đạt được
các mục tiê cùng có ợi giữa Cảng và Cộng đồng.
“Tham gia công bằng”có nghĩa à các q y trình tham gia của cộng đồng đảm bảo rằng các bên
iên q an bị ảnh hưởng nhiề nhất (ví dụ: những người có mà sắc và gia đình có th nhập thấp)
có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào các q y trình ra q yết định. Kiể tham gia này à chủ
động, đáp ứng, bao gồm và phù hợp với văn hóa.
“Công bằng” có nghĩa à sự đối xử công bằng, tiếp cận, cơ hội và tiến bộ cho tất cả mọi người
trong khi cố gắng xác định và oại bỏ các rào cản đã ngăn cản sự tham gia đầy đủ của một số
nhóm. Cải thiện công bằng iên q an đến (1) tăng sự công bằng và công bằng với các thủ tục và
q y trình của các tổ chức hoặc hệ thống và (2) phân phối ng ồn ực một cách công bằng, có chủ
ý. Ví dụ, công bằng chủng tộc xem xét ng yên nhân gốc rễ của sự bất bình đẳng và dẫn đến việc
oại bỏ phân biệt chủng tộc trong tất cả các chính sách, thực tiễn, thái độ và thông điệp văn hóa ở
cấp độ cấ trúc, thể chế và cá nhân.
“Công ý môi trường”có nghĩa à một th ật ngữ phản ánh thực tế rằng các cộng đồng dễ bị tổn
thươn g phải chị những gánh nặng không cân xứng về ịch sử và hiện tại, không cân xứng về ô
nhiễm và tr yên nhiểm. Công ý môi trường t ân theo ng yên tắc tất cả mọi người và cộng đồng
đề có q yền có một môi trường ành mạnh và q yền được bảo vệ bình đẳng và thực thi bình
đẳng các ật và q y định về môi trường.
“Nền kinh tế xanh á cây” có nghĩa à một nền kinh tế nhằm giảm thiể rủi ro môi trường và
khan hiếm tài ng yên và thúc đẩy sự phát triển bền vững mà không àm s y giảm môi trường
dẫn đến cải thiện sức khỏe và công bằng của con người.
“Không gian xanh" có nghĩa à các th ộc tính của cảng được chỉ định để c ng cấp q yền tr y cập
công cộng vào các trải nghiệm giải trí môi trường ngoài trời và ít nhất à một phần, nế không
hoàn toàn, được che phủ trong sự sanh trưởng của thảo mộc.
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“Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc” có nghĩa à cách thức mà các thực tiễn, chính sách và thủ tục
thể chế tạo ra kết q ả khác biệt cho các nhóm chủng tộc khác nha , cụ thể à những ợi thế của
những người được phân oại à trắng và những bất ợi của những người được phân oại à không
trắng. Ví dụ, sự chênh ệch có thể được trải nghiệm trực tiếp thông q a một người mà thiế khả
năng tiếp cận với việc àm có được do sự phân biệt đối xử hoặc gián tiếp thông q a một người
không có khả năng ảnh hưởng đến việc ra q yết định do thiế sự đại diện phù hợp trong chính
phủ.
“LGBTQAI” à một từ viết tắt có nghĩa à người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, ch yển
giới, đồng tính, vô tính và iên giới tính. Những bản sắc giới tính, phái tính và định hướng tình
dục thường bị gạt ra ngoài xã hội.
“Chiến ược và kiểm kê không khí sạch của những cảng Tây Bắc” có nghĩa à nỗ ực hợp tác
giữa Cảng Seatt e, Cảng Tacoma, Liên minh cảng biển Tây Bắc (N SA) và Cảng hàng hải
Vanco ver Fraser (Canada) để giảm ượng khí thải từ các hoạt động vận ch yển và cảng tại
Georgia Basin-P get So nd được phát sóng.
“Liên minh cảng biển Tây Bắc (N SA)” có nghĩa à sự hợp tác vận hành hàng hóa hàng hải của
các cảng Tacoma và Seatt e, cùng nha đại diện cho cửa ngõ th ng chưa hàng ớn thứ tư tại Hoa
Kỳ.
“Xây dựng năng ực cảng” à một q á trình mà các nhà ãnh đạo, nhân viên và các đại diện khác
của cảng có được, cải thiện và d y trì kiến thức, công cụ và kỹ năng, chẳng hạn như đồng minh
và năng ực văn hóa. Nó bao gồm kết hợp công bằng, đa dạng và các ng yên tắc đưa vào q yết
định và tham gia của cộng đồng.
“Nhóm hành động cộng đồng cảng” (PCAT) có nghĩa à nhóm cố vấn do Cộng đồng thành ập
năm 2017 và bao gồm các thành viên cộng đồng th ng l ng Duwamish tham gia vào Cảng trong
hành động hợp tác và ập kế hoạch chiến ược để giải q yết các tác động tích y và ịch sử hiện
tại ảnh hưởng đến Cộng đồng th ng l ng Duwamish.
“Chính sách ư tiên cho th ê” có nghĩa à Nghị q yết số 3736 của Cảng Seatt e và được sửa đổi
bởi Nghị q yết số 3746 được Ủy ban Cảng Seatt e thông q a nhằm cố gắng tăng khả năng tiếp
cận việc àm cho các công nhân xây dựng đủ điề kiện từ các kh vực kinh tế khó khăn của
Q ận King đến các dự án của Cảng Seatt e.
“Chính sách cảng chào đón” có nghĩa à Nghị q yết số 3747 của Cảng Seatt e thiết ập các mục
tiê để tăng cường sự tham gia và hỗ trợ cho các cộng đồng người nhập cư và tị nạn.
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PHẦN 3. Phạm vi và khả năng áp dụng.
Cam kết này iên q an đến tất cả các hoạt động của nhân viên Cảng Seatt e và các đơn vị kinh
doanh iên q an có ảnh hưởng đến Cộng đồng. Các hoạt động này phải khả thi, theo cơ q an
pháp ý của Cảng, và trong các chính sách của Cảng. Nhân viên cảng c ng sẽ xem xét Cam kết
này có thể áp dụng như thế nào đối với các nhà thầ và nhà c ng cấp cua cảng. Không có điề gì
trong Cam kết này sẽ được giải thích để cấm nhân viên, nhà thầ , nhà c ng cấp và các đơn vị
kinh doanh iên q an của Cảng tham gia hiệ q ả với các đối tác trong q á trình thông thường
kinh doanh liên q an đến Cảng.
Để đảm bảo công bằng, các hành động được nê trong Cam kết sẽ cố gắng giải q yết các mối
q an tâm của các thành viên Cộng đồng bị ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng, đặc biệt à các
cộng đồng da mà , người Mỹ bản địa, người ao động và cư dân có th nhập thấp, người tị nạn
và người nhập cư, người không có hồ sơ, cự q ân nhân, thanh niên và người già , những cá
nhân trước đây bị giam giữ, người LGBTQAI, người kh yết tật, dân cư hiể biết tiếng Anh hạn
chế, phụ nữ và doanh nghiệp th ộc sở hữ thiể số ( MBE), và phụ nữ và người của các tổ
chức ãnh đạo da màu.
PHẦN 4. Trách nhiệm.
A. Giám đốc điề hành, hoặc một đại biể , sẽ chị trách nhiệm để đảm bảo việc thực hiện và tài
trợ hàng năm đầy đủ của VCEP.
B. Giám đốc điề hành, hoặc một đại biể , sẽ xây dựng Kế hoạch chiến ược ba năm một ần,
bao gồm các chiến ược và hành động để đảm bảo thành công của chương trình. Kế hoạch chiến
ược sẽ bao gồm một kế hoạch àm việc hàng năm. Kế hoạch hoạt động sẽ được phát triển trong
sự hợp tác với nhóm cố vấn cộng đồng chính thức, PCAT. Nhân viên cảng sẽ àm việc với Cộng
đồng để phát triển các ư tiên, hành động, điểm ch ẩn và số iệ để đạt được thành công.
C. Giám đốc điề hành, hoặc một đại biể , sẽ đảm bảo sự tham gia của các bộ phận cảng trong
Nhóm iên ngành (I T) của Th ng ng Duwamish bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Q an hệ
đối ngoại, Môi trường và Bền vững, Hàng hải, Nhân sự, Phát triển kinh tế, Văn phòng Công
bằng, Đa dạng và Bao ham, Liên minh Cảng biển Tây Bắc (N SA), đại diện Ủy ban và các
nhóm công việc khác khi cần thiết để đạt được các mục tiê với tham khảo ý kiến của Bộ phận
Pháp lý.
PHẦN 5. Chính sách.
A. Giới thiệ . Cam kết ợi ích cộng đồng wamish sẽ hướng dẫn các mối q an hệ đang diễn ra
và trong tương ai giữa Cảng Seatt e và Cộng đồng Th ng ng wamish. Cam kết sẽ được d y
trì thông q a khoản đầ tư dài hạn và nhân sự của VCEP. VCEP hoạt động để đạt được ba
mục tiê :

Trang 6
B. Mục tiê 1: Xây dựng năng ực cộng đồng và cảng để hợp tác iên tục
Để phù hợp với các sáng kiến công bằng của Cảng, nhằm giải q yết vấn đề phân biệt chủng tộc
và nhận ra các phương pháp hiệ q ả nhất để giải q yết sự bất bình đẳng đến từ chính cộng
đồng, VCEP sẽ xây dựng năng ực của Cảng và Cộng đồng để đảm bảo sự hợp tác và hợp tác
có ý nghĩa, công bằng. Vì mục đích này, VCEP sẽ thúc đẩy việc ra q yết định ch ng, hỗ trợ
các nhà ãnh đạo cộng đồng hiện tại và sắp tới và cộng tác với Cộng đồng về các hoạt động mang
ại kết q ả cùng có ợi. Các kh vực hành động của Cảng bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
(1) Bao gồm. Tăng khả năng tiếp cận và phân phối công bằng các chương trình, hoạt động và
sử dụng các phương tiện công cộng của Cảng. Thông báo iên tục cho cộng đồng về các
cập nhật và tin tức ch ng về Cảng. Điề chỉnh các chiến ược tr yền thông của Cảng để
chủ động bao gồm Cộng đồng như các sự kiện q ảng cáo hoặc tin tức trong các cửa hàng
tin tức dân tộc, c ng cấp dịch vụ dịch th ật và phiên dịch cho các sự kiện Cảng và tăng
cách kể ch yện đa phương tiện để thể hiện tác động và cơ hội thông q a các phương tiện
tr yền thông xã hội đa văn hóa, phát thanh, video và trực t yến tiếp cận đối tượng mới.
Th hút cộng đồng tiếp cận với Chính sách cảng chào đón, Chính sách chống b ôn người
và các chương trình khác của Cảng nhằm phục vụ người tị nạn và người nhập cư tốt hơn.
(2) Đào tạo và giáo dục.
(a) Nhân viên cảng. Phát triển kỹ năng, kiến thức và thực hành công bằng, đa dạng và hòa
nhập của nhân viên Cảng, đặc biệt à các thành viên của I T, để giảm các tác động mà
Cảng hoạt động với Cộng đồng. Đào tạo nhân viên Cảng về các thực tiễn tốt nhất iên
quan đến sự tham gia của cộng đồng và sự tham gia công bằng, năng ực văn hóa và đồng
minh trong bối cảnh cộng đồng Th ng ng wamish.
(b) Cộng đồng. C ng cấp đào tạo thường x yên cho Cộng đồng về nhiệm vụ, hoạt động,
chương trình của Cảng và về các chủ đề khác iên q an đến nâng cao năng ực, ra q yết
định ch ng, thủ tục nhận xét công khai, mốc thời gian dự án và q y trình đánh giá công
khai. Tổ chức các hội thảo tương tác hỗ trợ các hoạt động VCEP, như tạo th ận ợi,
q ản ý dự án và phát triển ãnh đạo.
(3) Sự tham gia của cộng đồng. Xem xét các chính sách, thực tiễn và hoạt động của Cảng
để đảm bảo sự tham gia công bằng. C ng cấp các cơ hội tham gia cho Cộng đồng, tạo
điề kiện cho việc ra q yết định ch ng và tham gia vào các q y trình Cảng. Tổ chức các
sự kiện công cộng có thể tr y cập cho phép Cộng đồng có được kiến thức, kinh nghiệm
và hiể biết về các q y trình và q ản trị Cảng, chẳng hạn như Ch yến tham q an bằng
th yền đa ngôn ngữ wamish River. Hỗ trợ các sự kiện iên q an đến Cảng do Cộng
đồng tổ chức, như Lễ hội sông wamish hàng năm. Tổ chức các nhà mở tại các tài sản
của Cảng và có các c ộc họp của Ủy ban tại các địa điểm cộng đồng. Tham gia vào các
bộ phận bảo trì, bảo mật và cảnh sát của Port, ập trình để xây dựng mối q an hệ và niềm
tin với Cộng đồng để cải thiện sự an toàn tại các cơ sở của Cảng.
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(4)Phản hồi của cộng đồng. y trì PCAT à nhóm tư vấn định hướng công bằng môi
trường đại diện cho tiếng nói của Cộng đồng và được tài trợ thông q a VCEP. Tham
gia một cách công bằng vào Cộng đồng sớm và thường iên q an đến bất kỳ dự án nào do
Cảng dẫn đầ hoặc các cải tiến và thay đổi tài sản ảnh hưởng đến Cộng đồng. Th hút và
kết hợp phản hồi của Cộng đồng bằng cách sử dụng các thực tiễn tốt nhất về sự tham gia
công bằng.
(5) Hợp tác iên cơ q an. Phối hợp với các cơ q an công cộng, tổ chức và các đối tác
công nghiệp khác khi cần thiết để giải q yết các mối q an tâm của cộng đồng và tạo ra
các cơ hội hỗ trợ Chương trình nghị sự nhiề đề mục của Cảng. Làm việc với các bên
liên quan bên ngoài bao gồm các nhóm iên ngành tập tr ng vào Th ng ng wamish
để xác định các cơ hội phối hợp và tận dụng các ng ồn ực. Cùng với Nghị q yết 31567
của Thành phố Seatt e và Ch yển động của Q ận King 2015-0167, hãy khám phá tính
khả thi của một q ỹ iên ngành để hỗ trợ sự tham gia công bằng của Cộng đồng trong nền
kinh tế kh vực.
(6) Kết q ả dựa trên dữ iệ . Tiến hành phân tích ng yên nhân gốc rễ để hiể nh cầ và
cơ hội của VCEP. Làm việc với Cộng đồng để th thập và đánh giá dữ iệ định ượng
và định tính để thông báo các q yết định VCEP. C ng cấp đào tạo cho nhân viên Cảng
để có được kỹ năng th thập và phân tích dữ iệ phân tách để hiể các thách thức, phát
triển các giải pháp và theo dõi tiến trình. Xem xét dữ iệ mới nhất và nghiên cứ về các
vấn đề công bằng để thông báo các q yết định của chương trình, n.ư Bản đồ chênh ệch
sức khỏe môi trường ashington.
CMục tiê 2: Môi trường và cộng đồng ành mạnh
Cảng sẽ chủ động giải q yết biến đổi khí hậ và các yế tố môi trường khác ảnh hưởng đến sức
khỏe của Cộng đồng. VCEP sẽ thúc đẩy sự hợp tác với Cộng đồng về các hoạt động mang ại
kết q ả cùng có ợi. Các kh vực hành động của Cảng bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
(1) Biến đổi khí hậ . Phối hợp với các cơ q an công cộng, các đối tác công nghiệp, tổ chức
và Cộng đồng khác để tham gia vào các kế hoạch địa phương để giải q yết các tác động
từ biến đổi khí hậ . Làm việc với Cộng đồng để nâng cao nhận thức và thực hiện kh các
giải pháp phục hồi khí hậ iên q an đến các ngành công nghiệp cảng như hàng hải, hàng
không, thương mại, d ịch và giao thông vận tải. Tiếp tục các nỗ ực của Cảng Seatt e để
giảm khí nhà kính (GHG). Tận dụng các mục tiê giảm GHG của Seatt e và N SA để
phát triển một bộ các kh yến nghị nhằm giảm khí thải nhà kính. Phối hợp với các cơ
q an và tổ chức công cộng khác để đảm bảo đầ tư thúc đẩy khả năng phục hồi khí hậ
và giảm khí thải nhà kính. Làm việc với Cộng đồng để thúc đẩy đổi mới trong
các tái tạo trên các ngành và tài sản iên q an đến Cảng, như ự án Carbon xanh và ắp
đặt bảng điề khiển năng ượng mặt trời tại các cơ sở Cảng.
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(2) Chất ượng không khí. Phối hợp với N SA, thực hiện các chương trình để giảm
ượng khí thải từ các hoạt động của Cảng và khách th ê ảnh hưởng đến kết q ả sức khỏe
của Cộng đồng, như Chương trình Xe tải Sạch của NASA và mở rộng trong tương ai tại
các nhà ga nội địa. Phối hợp với N SA và các cơ q an công cộng, các bên iên q an và
các tổ chức khác để đầ tư vào việc phân phối công bằng các cải tiến chất ượng không
khí. Phối hợp với các bên iên q an để c ng cấp giáo dục, đào tạo và các ng ồn ực xây
dựng năng ực cho Cộng đồng để hành động về chất ượng không khí. Thúc đẩy các dự
án khoa học cộng đồng giúp xác định các giải pháp dựa vào cộng đồng để giải q yết các
tác động chất ượng không khí iên q an đến Cảng. Cộng đồng tham gia một cách công
bằng vào các bản cập nhật chiến ược và kiểm kê không khí sạch của các cảng Tây Bắc
và việc thực hiện iên tục. Làm việc với các đối tác trong ngành, Cộng đồng và các cơ
q an công cộng khác để bình thường hóa các thông ệ tốt nhất về vốn chủ sở hữ , sử
dụng dữ iệ phân tách và các q y trình ra q yết định ch ng về các vấn đề chất ượng
không khí.
(3) Lư ượng xe tải. Trong sự tiến bộ của các nỗ ực của NASA, cộng tác với Cộng
đồng, người th ê cảng, tài xế xe tải, doanh nghiệp và các cơ q an công cộng khác, để
giảm tác động từ sự di ch yển của hàng hóa. Sử dụng kh ng công bằng để khám phá các
sửa đổi đối với các chính sách và thông ệ về vận tải bằng xe tải iên q an đến việc di
ch yển hàng hóa, cơ sở hạ tầng và hệ thống công cộng, định t yến xe tải, đào tạo ái xe,
đỗ xe tải, bảo trì đường bộ và thực thi ật ệ giao thông. Làm việc với các cơ q an công
cộng, bao gồm cả NASA và các bên iên q an q an trọng khác, chẳng hạn như những
người bị ảnh hưởng nhất, để cam kết một q y trình giải q yết các vấn đề về xe tải tại địa
phương và iên q an đến Cộng đồng trong việc ra q yết định iên q an đến cải thiện cơ
sở hạ tầng và đường bộ, đỗ xe tải, xếp hàng, chạy không tải và các tác động vận tải
đường bộ khác.
(4) Tác động tiếng ồn. Phối hợp với N SA, hợp tác với Cộng đồng, các cơ q an công
cộng khác và các bên iên q an q an trọng khác, về việc giảm tác động của tiếng ồn iên
q an đến các hoạt động của Cảng. Làm việc với các cơ q an công cộng khác để khám
phá sự phân phối công bằng của các chương trình và đầ tư.
(5) Công viên công cộng và không gian xanh. Cải thiện các đặc tính của cảng dọc theo
sông wamish để tạo và d y trì môi trường sống mạnh mẽ, không gian xanh an toàn,
tiện nghi giải trí và tiếp cận sông. Hỗ trợ Cộng đồng àm việc iên tục để cải thiện và d y
trì các kh vực sân cỏ, chẳng hạn như Gateway Park North và 12th Ave So th / So th
E mgrove Street và cộng tác với Cộng đồng để tăng cường sử dụng các kh vực sân cỏ
của Cảng.
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Cải thiện và d y trì cơ sở hạ tầng đường mòn cho kết nối và an toàn cho xe đạp và người
đi bộ tại các th ộc tính của Cảng. Kh yến khích các ngành công nghiệp iên q an đến
Cảng và các cơ q an công cộng khác để cải thiện an toàn cho người đi bộ và xe đạp trên
các hành ang thường x yên ư thông q a Cảng. Cài đặt cơ sở hạ tầng xanh, như tường
xanh, trên các cơ sở của Cảng.
(6) Chất ượng nước. Tiếp tục tìm kiếm Chứng nhận an toàn cá hồi tại tất cả các công
viên cảng và kh vực tr y cập công cộng. Thúc đẩy các dự án khoa học cộng đồng giúp
xác định các giải pháp dựa vào cộng đồng để giải q yết các tác động chất ượng nước
iên q an đến Cảng. Hợp tác với Cộng đồng, các cơ q an công cộng khác và các bên iên
q an chính trong các chương trình giáo dục và phục hồi ư vực sông wamish. Thực
hiện cơ sở hạ tầng nước mưa xanh trên tài sản Cảng. Hợp tác với N SA để phát triển các
giải pháp cải thiện chất ượng nước. Tiến hành tiếp cận với các đối tác trong ngành hàng
hải và đánh bắt cá để hỗ trợ các nền kinh tế thủy sản bền vững và ành mạnh.
C. Mục tiê 3: Sự thịnh vượng kinh tế tại chỗ
Cảng sẽ hỗ trợ các giải pháp chống dịch ch yển cho phép Cộng đồng wamish Va ey phát
triển mạnh mẽ thông q a tiếp cận công bằng với đào tạo, công việc, con đường sự nghiệp và các
cơ hội kinh tế iên q an đến Cảng. VCEP sẽ thúc đẩy sự hợp tác với Cộng đồng về các hoạt
động phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy các kết q ả cùng có ợi. Các kh vực hành động của Cảng
bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
(1) T yển dụng và giữ chân. Tăng q yền tr y cập công bằng cho việc àm và việc àm
tại Cảng. C ng cấp tiếp cận về các cơ hội nghề nghiệp tại Cảng và trong các ngành
iên q an đến Cảng. Tiếp tục Chính sách cho th ê ư tiên của cảng để tăng khả năng
tiếp cận công việc, đào tạo và học nghề. Thúc đẩy một môi trường àm việc an toàn
và toàn diện, đảm bảo d y trì, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến nghề nghiệp của
nhân viên da mà và các nhóm dưới đại diện khác tại Cảng. Khám phá việc thành ập
một tr ng tâm đào tạo và thông tin việc àm iên cơ q an để thúc đẩy sự nghiệp iên
q an đến Cảng.
(2) Phát triển ực ượng ao động trẻ. Đầ tư vào các chương trình phát triển ực ượng
ao động trẻ ch ẩn bị cho giới trẻ trong Cộng đồng để có cơ hội trong con đường sự
nghiệp iên q an đến Cảng. C ng cấp tiếp cận và đào tạo xây dựng nghề nghiệp cho
thanh thiế niên, chẳng hạn như hội thảo sơ yế ý ịch. Hỗ trợ phát triển ch yên
nghiệp trong các ngành iên q an đến Cảng, chẳng hạn như các chương trình cố vấn.
Xác định các cơ hội cho thanh niên tham gia vào các ngành nghề iên q an đến Cảng
và các hoạt động học tập kinh nghiệm. Hợp tác với các chương trình giáo dục iên kết
thanh niên với các cơ hội học tập kết nối nghề nghiệp trên tất cả các ngành iên q an
đến Cảng.
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Thúc đẩy các hoạt động tham gia cộng đồng do thanh niên ãnh đạo. Các chương trình
thực tập có ương chất ượng cao bền vững cho thanh thiế niên tại Cảng.
(3) Phát triển ực ượng ao động trưởng thành. Đầ tư vào các chương trình đào tạo và
phát triển ực ượng ao động trưởng thành để ch ẩn bị cho các thành viên Cộng đồng cơ
hội trong con đường sự nghiệp iên q an đến Cảng. Mở rộng cơ hội giáo dục và bồi
thường, đào tạo tại chỗ. Hỗ trợ Cộng đồng những nỗ ực iên tục để cải thiện con đường
sự nghiệp tại Cảng và trên các ngành iên q an đến Cảng, như chương trình q ản ý môi
trường sống trên biển. Thúc đẩy t yển dụng cho các cự chiến binh và các cơ hội t yển
dụng và đào tạo khác thông q a các hội chợ nghề nghiệp.
(4) Phát triển kinh tế. Hỗ trợ Cộng đồng trong việc xác định và thực hiện các ư tiên phát
triển kinh tế của họ bằng cách tạo điề kiện cho kế hoạch chiến ược phát triển kinh tế do
cộng đồng ãnh đạo và xây dựng năng ực tổ chức cộng đồng. Hỗ trợ thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế với Cộng đồng dẫn dắt q á trình. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ q an
và cộng đồng doanh nghiệp để tăng cơ hội kinh tế và ực ượng ao động cho Cộng đồng.
Xây dựng một mạng ưới các ng ồn ực cho các doanh nghiệp và doanh nhân hiện tại có
thể hỗ trợ khả năng phục hồi chống ại sự dịch ch yển. T
yện các dự án kinh doanh
mới bằng cách hỗ trợ q yền sở hữ và trao q yền cho các doanh nhân tham vọng trong
Cộng đồng. C ng cấp thông tin về hợp đồng cảng và cơ hội nhà c ng cấp cho các doanh
nghiệp.
(5) Hỗ trợ cho một nền kinh tế công bằng, đa dạng và thịnh vượng. Kh yến khích các
ngành công nghiệp iên q an đến Cảng dọc theo sông wamish để hỗ trợ cải thiện sức
khỏe môi trường và kết q ả công bằng cộng đồng. Đảm bảo rằng mục tiê chiến ược của
cảng để bảo tồn đất công nghiệp bao gồm thúc đẩy sự bền vững và thịnh vượng kinh tế
cho Cộng đồng. Tiếp tục nghiên cứ và phát triển thị trường các công nghệ mới và tài
ng yên tái tạo, như Nhiên iệ hàng không bền vững, để giảm sự phụ th ộc của kh vực
vào nhiên iệ hóa thạch. Đổi mới đào tạo ực ượng ao động và con đường sự nghiệp
ch ẩn bị các ngành công nghiệp iên q an đến Cảng để thúc đẩy nền kinh tế thịnh vượng
của kh vực.
PHẦN 6. Đánh giá chương trình.
A. Giám đốc điề hành, hoặc một đại biể , sẽ thiết ập các tiê ch ẩn và số iệ phối hợp với
I T và PCAT, để đánh giá VCEP. Điểm ch ẩn và số iệ , như được xác định trong Kế
hoạch chiến ược, sẽ bao gồm cả các chỉ tiê định ượng và định tính phản ánh các mục tiê
được nê trong Cam kết này. Ví dụ:
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(1) Các chỉ số định ượng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: chi phí dự án, thời gian hoàn
thành dự án, tỷ ệ hoàn thành của thanh niên wamish Va ey trong thực tập và thời gian thực
hiện các sự kiện t yển dụng của Cảng trong Cộng đồng.
(2) Các chỉ số định tính có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: kết hợp phản hồi của Cộng đồng
và PCAT vào các q yết định của Cảng, kinh nghiệm về sự tham gia được cải thiện của nhân viên
Cảng, tăng kiến thức về công bằng, đa dạng và nỗ ực hòa nhập của nhân viên Cảng và Cộng
đồng.
(3) Đánh giá chương trình sẽ xem xét dữ iệ nhân khẩ học có iên q an để xác định tốt hơn
những người hiện đang hưởng ợi hoặc thiế q yền tr y cập vào các chương trình và tài ng yên
của Cảng. Nhân viên có nhiệm vụ th thập dữ iệ phân tách khi khả thi.
B. Giám đốc điề hành, hoặc đại biể , phối hợp với PCAT, sẽ c ng cấp Kế hoạch đánh giá, trong đó
sẽ mô tả cách giám sát và đánh giá VCEP c ng như cách sử dụng kết q ả đánh giá để cải thiện và ra
q yết định VCEP.
C. Giám đốc điề hành, hoặc một đại biể , phối hợp với PCAT, sẽ c ng cấp một báo cáo thường niên
để cập nhật cho Ủy ban cảng về việc triển khai VCEP cho năm trước.
Báo cáo sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điề sa đây:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Mô tả các hoạt động được thực hiện;
Mô tả về các mục tiê và thành tự hàng năm của VCEP;
Mô tả về các vấn đề và rào cản mà các bên iên q an tham gia gặp phải và các bước thực hiện để
giải q yết các vấn đề;
Mô tả các bài học kinh nghiệm và thực tiễn mới tốt nhất;
Mô tả về các chiến ược và công cụ được sử dụng;
Một phân tích các ng ồn ực và q an hệ đối tác cần thiết để thúc đẩy các chiến ược; và
Kh yến nghị cho các chiến ược mới để đạt được các mục tiê VCEP.

. Giám đốc điề hành, hoặc một đại biể , sẽ chỉ đạo nhân viên chính của Cảng, phối hợp với PCAT,
c ng cấp bản cập nhật hàng năm cho Cộng đồng bằng cách sử dụng các thực tiễn tốt nhất về sự tham
gia công bằng.
E. Giám đốc điề hành, hoặc một đại biể , sẽ xem xét kết q ả VCEP hàng năm để xác định xem
VCEP có đáp ứng các mục tiê được q y định trong Cam kết này hay không.
F. Giám đốc điề hành, hoặc một đại biể , sẽ trao q yền cho nhân viên chính của Cảng sửa đổi các
hành động để đảm bảo rằng nhân viên Cảng tiếp tục t ân thủ đầy đủ Cam kết này.

Trang 12
CHÚ Ý: KẾ HOẠCH C NG VIỆC 2020
A.

Giới thiệ
Vào tháng 7 năm 2019, PCAT đã triệ tập để xác định các ư tiên sẽ àm cơ sở cho tất cả các hoạt
động VCEP cho năm 2020. Phác thảo dưới đây đóng vai trò à mô hình cho việc phát triển các
kế hoạch công việc hàng năm và ngày được iệt kê có thể thay đổi.

B.

Trách nhiệm và ng ồn ực
I T bao gồm nhiề bộ phận Cảng có kế hoạch àm việc phù hợp với các ĩnh vực ư tiên dưới
đây. Các bộ phận được đại diện vào năm 2020 bao gồm Q an hệ Đối ngoại, Môi trường và Bền
vững, Bộ phận Hàng hải / Bảo trì Hàng hải, NASA, Phát triển Kinh tế, Nhân sự và Văn phòng
Công bằng, Đa dạng và Bao gồm.

C

Thực hiện cam kết ợi ích cộng đồngKhi Ủy ban chấp nhận Cam kết, nhân viên sẽ điề hành
VCEP theo ba cấp độ:
(1)

Phát triển chương trình công bằng cộng đồng Th ng

ng

wamish

Chiến ược chính: Thể chế hóa các cấ trúc để ra q yết định ch ng, minh bạch,
ãnh đạo và ảnh hưởng đến thiết kế và đánh giá VCEP và các chính sách và
thực tiễn của Cảng có iên q an.

(2)

(a)

Vào c ối Q1, hãy h ấn

yện I T của Port.

(b)

Vào c ối q ý 2, hãy giúp điề phối các c ộc họp của các I T bên ngoài T
Th ng ng wamish

©

Tiếp tục ập trình iên tục (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở: tiếp
cận thực tập ở trường tr ng học, Lễ hội sông wamish, Song
wamish wamish sống mãi.

(d)

Đến c ối q ý 3, àm việc với PCAT trong việc thiết kế Kế hoạch chiến
ược 3 năm, kế hoạch hoạt động hàng năm và Kế hoạch đánh giá để bao
gồm điểm ch ẩn và số iệ .Th ng ng wamish

Phát triển PCAT
Chiến ược chính: Hỗ trợ chính thức hóa cấ trúc PCAT, phát triển ãnh đạo và
cộng tác với Cảng.
(a)

Vào c ối Q1, hỗ trợ PCAT t yển dụng thành viên, đạt được năng ực và
kỹ năng thông q a các khóa đào tạo.
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(3)

(b)

Vào c ối q ý 2, hỗ trợ sự hiể biết của cộng đồng về ngân sách chương trình, thủ tục
q ản trị và q y trình hợp đồng.

(c)

Đến c ối q ý 2, hỗ trợ PCAT hoàn thiện các q y định và cấ trúc, xác định vai trò / tiể
ban và thảo ận về nh cầ đối tác và thỏa th ận bổ s ng.

(d)

Đến c ối Q4, àm việc với PCAT để thực hiện các dự án ư tiên PCAT.

ự án ư tiên PCAT
Chiến ược chính: Thực hiện các hoạt động đạt được kết q ả của chương trình. Sáng tạo và chủ
động giải q yết các bất bình đẳng ịch sử và iên tục trong việc tiếp cận các ợi ích của Cảng trong
khi giảm thiể sự dịch ch yển của Cộng đồng.
Mục tiê 1: Xây dựng năng ực cộng đồng và cảng để hợp tác iên tục
(a)

Vào c ối q ý 2, àm việc với các I T tập tr ng bên ngoài Th ng
định các cơ hội phối hợp và tận dụng các ng ồn ực.

ng

wamish để xác

(b)

Vào c ối q ý 4, tổ chức To r d th yền trên sông đa ngôn ngữ hàng năm ần thứ ba.
Mục tiê 2: Môi trường và Cộng đồng ành mạnh

(a)

Đến c ối Q1, tiếp tục chương trình q ản ý môi trường sống trên biển của cảng.

(b)

Đến c ối q ý 3, tiếp tục các dự án giáo dục chất ượng không khí của NASA phối hợp
với Chiến ược không khí sạch cảng Tây Bắc và Chương trình không khí sạch iên minh
sông Duwamish.

(c)

Đến c ối q ý 3, hãy hoàn thành một nghiên cứ về mặt đất để đánh giá các điề kiện của
vỉa hè và àn đường dành cho xe đạp trên các co so của Cảng.

(d)

Đến c ối Q4, xây dựng hoàn thành khôi phục đường bờ tại 8th Ave N / Gateway Park
North.

(e)

Đến c ối Q4, c ng cấp tiến độ thiết kế trên 12th Ave. Phục hồi đường bờ Nam / Nam
Elmgrove.
Mục tiê 3: Sự thịnh vượng kinh tế tại chỗ

(a)

Đến c ối q ý 2, bắt đầ chiến ược phát triển kinh tế do cộng đồng ãnh đạo.

(b)

Đến c ối Q4, àm việc với các I T tập tr ng bên ngoài Th ng ng wamish để khám
phá tính khả thi của một tr ng tâm đào tạo và thông tin việc àm iên cơ q an để thúc đẩy
sự nghiệp iên q an đến Cảng.
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(c)

Đến c ối Q4, hãy nghiên cứ và xác định các cơ hội trong thẩm q yền pháp ý của Cảng,
để giải q yết vấn đề chống dịch ch yển. Bắt đầ thiết kế một hội thảo chống dịch ch yển
sẽ giúp đào tạo I T và Cộng đồng về các chiến ược và hoạt động của chương trình.

ĐÍNH KÈM B: KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ MẪ
A.

Giới thiệ
Kế hoạch Đánh giá à một ộ trình xác định các bước cần thiết để đánh giá các q y trình và hoặc
kết q ả của VCEP. Kế hoạch Đánh giá: (1) Mô tả CVEP và cách các hoạt động của nó đóng
góp vào các hiệ ứng dự định; (2) Làm rõ mục đích VCEP và kết q ả dự đoán; (3) Phác thảo
các q y trình để thực hiện VCEP và c ng cấp thông tin về việc VCEP có hoạt động theo kế
hoạch và đạt được các mục tiê dự định hay nê bật iệ có cần thực hiện thay đổi đối với
DVCEP hay không.

B.

Nội d ng kế hoạch đánh giá
Tài iệ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điề sa đây:
(1)

Mô tả về VCEP;

(2)

Một mô hình ogic hoặc biể diễn đồ họa về mối q an hệ giữa các hoạt động VCEP và
các hiệ ứng dự định;

(3)

Trọng tâm đánh giá hoặc một oạt các câ hỏi đánh giá bao q át, thúc đẩy các tiê chí ư
tiên điểm ch ẩn và số iệ ;

(4)

Phương pháp đánh giá sẽ được thực hiện, bao gồm các chỉ số đánh giá và các biện pháp
thực hiện, ng ồn dữ iệ và phương pháp th thập dữ iệ , vai trò và trách nhiệm;

(5)

Giải thích về cách thông tin sẽ được phân tích và giải thích, đối tượng cho kết q ả và khi
nào kết q ả sẽ được gửi;

(6)

Phương pháp trong đó kết q ả sẽ được phổ biến cho các bên iên q an
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From Left column to Right ( 9 columns) column and from the Top to the Bottom (4 rows)
MẪ KH NG KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ – TÁC ĐỘNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG TU NHUNG
HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀ GÌ?
Co mn 1. Row 1:CBC của Th ng

ng

wamish

Row 2:Mục tiê 1: Nâng cao năng ực hợp tác iên tục giữa cộng đồng và Cảng
Row 3:Mục tiê 2: Môi trường & Cộng đồng ành mạnh
Row 4:Mục tiê 3: Thịnh vượng kinh tế tại chỗ
Column 2. Row 1:Hành động chính
Row 2:Tiếp cận Cảng nhắm mục tiê dân số thành thạo tiếng Anh hạn che
Row 3:Chương trình giáo dục chất ượng không khí
Row 4:T

yện các dự án kinh doanh mới thông q a tiếp cận cộng đồng

Column 3 Row 1:Các chỉ số / Biện pháp thực hiện
Row 2:• # thành viên cộng đồng có kiến thức gia tăng về cơ hội cộng tác với Cảng
Row 3:• # thành viên cộng đồng đã tham gia vào các chương trình giáo dục
• Gia tăng hiể biết về khí thải iên q an đến Cảng
Row 4:• # người tham gia khóa đào tạo
• Gia tăng nhận thức về các cơ hội hợp đồng với Cảng
Column 4 Row 1:Phương pháp
Row 2:Khảo sát
Row 3:Khảo sát & th thập dữ iệ định tính
Row 4:Khảo sát & th thập dữ iệ định tính
Column 5 Row 1:Ng ồn dữ iệ
Row 2: ữ iệ khảo sát người tham gia
Row 3:Người tham gia phỏng vấn và dữ iệ khảo sát
Row 4:Phỏng vấn chủ doanh nghiệp

