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Khu Lịch sử Nam Downtown
I. Sứ mệnh
Cơ quan Bảo tồn và Phát triển Cộng đồng Lịch sử Nam Downtown (“HSD”) là một cơ quan
được tiểu bang lập ra với trách nhiệm bảo quản, phục hồi và quảng bá sự lành mạnh, an
toàn và bản sắc văn hóa của các khu phố ở Pioneer Square và khu phố Tàu-Quốc tế của
Seattle.
II. Viễn tượng
Đầu tư vào sức sống của Khu Phố Tàu-Quốc tế và Pioneer Square lịch sử của Seattle.
III. Giá trị
HSD sẽ thực hành các giá trị sau đây trong toàn tổ chức và hành động của mình trong các
lãnh vực như mối quan hệ, lập chương trình và hoạt động:
1. Bình đẳng. Giảm thiểu sự bất bình đẳng xã hội về chủng tộc và xã hội và thể hiện sự công
bằng trong công việc và tác động.
2. Tự quyết khu phố. Ủng hộ các khu phố Tàu-Quốc tế và Pioneer Square để họ thực hiện
việc tự quyết liên quan đến đặc tính, tương lai, nhu cầu và mong muốn của chúng ta.
3. Học liên tục. Bắt nguồn từ lịch sử và vẫn đáp ứng với các khu phố biến đổi của chúng tôi.
4. Trách nhiệm. Hành động minh bạch và tối đa hóa tiềm năng tài sản của chúng ta để mang
lại lợi ích cho cộng đồng của chúng ta.
5. Khả năng phục hồi. Đáp ứng các cơ hội và mối đe dọa trong khi duy trì trọng tâm nhiệm
vụ.
IV. Mục tiêu và mục đích chiến lược
Công việc của HSD sẽ được hướng dẫn như sau:

1. Đảm bảo các chương trình HSD dựa trên sự tự quyết của cộng đồng.
1.1 Củng cố sự tham gia của cộng đồng nhằm hướng dẫn chiến lược của HSD, xây dựng
mối quan hệ và thông báo các hoạt động của HSD.
1.2 Xây dựng một kế hoạch tài trợ đáp ứng và linh hoạt phản ánh nhu cầu và mong
muốn của cộng đồng, và tăng cường các thể chế và năng lực cộng đồng.
1.3 Đóng vai trò một cầu nối giữa các khu phố và các đối tác lịch sử của chúng ta để hỗ
trợ và ủng hộ cho các nhu cầu của cộng đồng chúng ta.
2. Bảo đảm sự lành mạnh, tính bền vững và sự tăng trưởng của HSD.
2.1 Thu hút và hỗ trợ lãnh đạo HSD đại diện cho cộng đồng của chúng ta; và duy trì sự
tham gia mạnh mẽ của các cựu lãnh đạo.
2.2. Thiết lập các kiểm soát và thủ tục mạnh mẽ để đảm bảo trách nhiệm tài chính, đo
lường tác động và các tiêu chuẩn đạo đức cao.
2.3 Vận động và bảo đảm các nguồn tài trợ bền vững để cung cấp cho các nhu cầu liên
tục của cộng đồng chúng ta.
Ý đích của Hội đồng quản trị là xem xét tiến trình của mình trong Kế hoạch Chiến lược sáu tháng
một lần.

