Thành viên Nhóm Cộng đồng Boston Creates
Boston Creates là gì?
Boston là một thành phố sáng tạo, đa dạng và hợp tác. Một thành phố nơi sự sáng tạo được phát triển.
Chúng ta nhận thấy điều đó ở mỗi khu dân cư và ở mỗi cộng đồng và đây là một trong những tài sản lớn
nhất của chúng ta. Boston Creates là một nỗ lực toàn cộng đồng để nuôi dưỡng sự sáng tạo này, để xây
dựng một tầm nhìn và chương trình chung nhằm định hướng cho sự phát triển nghệ thuật và văn hóa
trong thành phố chúng ta trong 10 năm đến.
Trong 15 tháng đến, Boston Creates sẽ tạo cơ hội cho nhiều cộng đồng và các vùng dân cư ở Boston đến
với nhau nhằm xây dựng một chương trình văn hóa nêu bật các điểm mạnh của Boston và đặt ra các mục
đích sáng tạo cho tương lai. Chúng ta sẽ xem xét các ngành nghề văn hóa sáng tạo, các tổ chức văn hóa
cộng đồng và các nghệ nhân văn hóa, các không gian và cơ sở văn hóa, di sản văn hóa, các lễ hội và sự
kiện, các câu chuyện, lịch sử và truyền thống cộng đồng của chúng ta.

Mục đích và Giá trị của Nhóm Cộng đồng
Tổng quát
Các Nhóm Cộng đồng là nền tảng của tiếng nói cộng đồng cần thiết cho Boston Creates, một sáng kiến
của Thị trưởng nhằm phát triển một chương trình văn hóa cho Boston. Mặc dù là một sáng kiến của
Thành phố, đây là chương trình cho cộng đồng và sẽ được lấy ý kiến và xây dựng thông qua sự tham gia
toàn diện của cộng đồng.
Có 16 Nhóm Cộng đồng ở khắp Thành phố Boston. Mỗi nhóm sẽ có một hoặc hai Trưởng nhóm và 8-18
thành viên nhóm. Quá trình tham gia của cộng đồng theo kế hoạch sẽ là từ tháng 6, 2015 đến tháng 9,
2015. Các vùng của Nhóm cộng đồng là:

1.

Allston/Brighton

9.

Hyde Park

2.

Back Bay/Beacon Hill

10.

Jamaica Plain

3.

Charlestown

11.

Mattapan

4.

Chinatown

12.

Roslindale

5.

Dorchester

13.

Roxbury

14.

South Boston

15.

South End/Bay Village

16.

West Roxbury

6.
Downtown/North End/West
End/South Boston Waterfront/ Fort Point
7.

East Boston

8.

Fenway/Mission Hill/Longwood

Tổng quan về Quy trình Hoạch định của Boston Creates
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Trao đổi Cộng đồng của Boston Creates là gì?
Tháng 3-Tháng 5, 2015
Lập Kế hoạch và Chuẩn
bị

Tháng 6- Tháng 9,
2015

Tháng 10-Tháng 11,
2015

Tháng 12, 2015
Tháng 2, 2016

Tháng 3Tháng 5, 2016

Trao đổi Cộng đồng

Tìm hiểu Ý nghĩa của
Điều chúng Ta nghe
được

Dự thảo Chương
trình Văn hóa

Đưa Kết quả
đến với Cộng
đồng

Tháng 6, 2016
Kết thúc Chương
trình

Các nhóm trong vùng do tình nguyện viên phụ trách và các nhà lãnh đạo trẻ ở Boston sẽ chủ trì
các buổi trao đổi của Thành phố có lên chương trình và các trao đổi Quý vị-Tự-Thực hiện. Tất cả
các cuộc trao đổi cộng đồng là các đối thoại về nghệ thuật và văn hóa trong cộng đồng được các
tình nguyện viên khởi xướng. Các nhóm cư dân nhỏ gặp gỡ để nói về nghệ thuật và văn hóa
trong cộng đồng của quý vị. Người dân hiện đang làm gì? Người dân yêu thích loại sự kiện nghệ
thuật và văn hóa nào? Người dân muốn thấy điều gì trong tương lai cho các cộng đồng của họ?
Ngày mai sẽ khác hôm nay như thế nào? Cần phải thực hiện điều gì trước tiên? Một chương
trình văn hóa sẽ hỗ trợ như thế nào?
Nhóm lập kế hoạch cung cấp cho các thành viên thông tin và phương tiện họ cần và tất cả các
giấy tờ liên quan đến họp hành cho người tình nguyện đứng ra tổ chức và cho người tham gia.
Trao đổi Quý vị-Tự-Thực hiện!
Chúng tôi muốn mọi người đều có cơ hội tham gia và lắng nghe ý kiến của tất cả ở Boston!
Nhiều người cảm thấy thoải mái hơn ở không gian và môi trường của riêng mình và cho chúng
tôi ý kiến về thời gian của chính họ! Cho nên, chúng tôi sẽ gởi cho bất kỳ người nào muốn tiến
hành một buổi trao đổi các phương tiện họ cần để họ có thể đảm trách điều đó! Các buổi trao đổi
cộng đồng này có thể được thực hiện bất kỳ nơi nào- các buổi họp của doanh nhân hay hiệp hội
trong vùng, các buổi gặp mặt ở nhà thờ, các sự kiện ở trường học, các sự kiện ở thư viện, nhà
hàng, quán cà phê, quán bar, ở phòng khách của ai đó, hay ở bất kỳ nơi nào hay buổi họp hành
nào khác thích hợp.
Các tình nguyện viên sẽ chọn địa điểm phù hợp với cộng đồng hay mạng lưới bạn bè hoặc công
sự kinh doanh, tiến hành các cuộc họp cộng đồng và đề xuất kiến nghị cho nhóm dự án. Quý vị
có thể thực hiện một mình hay theo nhóm. Quý vị đề nghị buổi họp nào quý vị cho là thích hợp
nhất cho cộng đồng và chỉ cần email cho chúng tôi các ghi chú!
Ai biết sẽ có bao nhiều lần họp như thế! Chúng tôi hy vọng có hơn 200 buổi trao đổi!

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với chúng tôi ở: bostoncreates@boston.gov

2

