CHRISTINE JOHNSON
1. Tiểu sử ngắn gọn (ít hơn 50 từ) về bản thân.
Tôi tên là Christine Johnson. Tôi là một người dân ở Quận 6, với 14 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực tài chính cộng đồng và sử dụng đất. Tôi từng là Chủ
tịch của Ủy ban Đầu tư và Cơ sở Hạ tầng Cộng đồng và là Ủy viên Ủy ban
Kế hoạch San Francisco. Tôi sống ở Mission Bay với chồng và con trai hai
tuổi.
2. Bạn vui lòng chia sẻ một số kinh nghiệm trước đây (và/hoặc) hiện tại
làm việc với cộng đồng Quận 6? (ít hơn 150 từ)
Tôi sống ở quận 6 đã đươc 14 năm. Trên cương vị chủ tịch của Ủy ban Đầu
tư và Hạ tầng Cộng đồng và thành viên của Ủy ban Kế hoạch, tôi tự hào đã
làm việc với nhiều nhóm khác nhau trong cộng đồng Quận 6. Với những vai
trò đó và nhiều vai trò khác, tôi đã nhận thấy tác động của sự đổi mới đối với
cộng đồng và hiểu được những lợi ích cộng đồng nào thực sự hiệu quả để
bình ổn cộng đồng và gia đình ở San Francisco. Ví dụ, khi còn là chủ tịch Ủy
ban tư vấn tín dụng thuế thị trường mới tại San Francisco, tôi đã làm việc với
các thành viên cộng đồng và các mạnh thường quân cho các dự án ở giữa
thị trường, trong đó có Proper Hotel. Tôi hoàn toàn hiểu rằng lợi ích cộng
đồng có ảnh hưởng nhất xoay quanh công ăn việc làm và nhà ở.
Trong những năm vừa qua, tôi rất vinh dự khi được học hỏi từ rất nhiều
người dân và các tổ chức trong quận, đặc biệt là trong Tenderloin bao gồm
TL Vote, La Voz Latina và Safe Passage.
3. Theo quan điểm của bạn, cộng đồng người Việt và các nước Đông Nam
Á ở Tenderloin, hiện đang đối mặt với những vấn đề / mối quan tâm lớn
nào? (ít hơn 250 từ)

Với kinh nghiệm của tôi với cử tri, các cộng đồng người Việt và Đông Nam Á
đối mặt nhiều thách thức liên quan đến an ninh công cộng, tiếp cận giáo dục,
tiếp cận với các dịch vụ của Thành phố và hỗ trợ các gia đình đa thế hệ.
a. An ninh công cộng: nhiều gia đình ở Tenderloin đã phải đương đầu với
tỉ lệ tội phạm cao trong nhiều thập kỷ. Ngày nay, buôn bán ma túy và
tội phạm liên quan khác đang hoành hành trên đường phố gây nguy
hiểm cho thanh thiếu niên và buột các gia đình không dám ra đường
khi trời tối.
b. Tiếp cận giáo dục: Dân số thành phố hiện tại là gần 40% người châu Á
nhưng thanh niên ở Tenderloin vẫn có những khó khăn khi tiếp cận
nguồn tài nguyên này. Chúng ta cần tài trợ đầy đủ cho City College và
đảm bảo rằng thanh thiếu niên ở cái gia đình chỉ nói được 1 ngôn ngữ
cũng có điều kiện tiếp cận City College.
c. Tiếp cận với các dịch vụ của Thành phố: đối với những người dân
không nói tiếng Anh hoặc tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính,
thành phố San Francisco phải tạo điều kiện tốt hơn cho họ, giúp họ có
điều kiện tiếp cận vào các dịch vụ của Thành phố. Đặc biệt trong lĩnh
vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, thành phố chưa hỗ trợ đầt đủ cho cộng
đồng không nói được tiếng Anh. Chúng ta cần phải có thêm nhiều tài
liệu của thành phố được dịch ra nhiều thứ tiếng và nhiều nhân viên nói
được nhiều ngôn ngữ khác trong tất cả các văn phòng của Thành phố.
d. Hỗ trợ các gia đình đa thế hệ: cộng đồng người Việt và Đông Nam Á
có tỷ lệ người cao niên và gia đình có con nhỏ. Trên cương vị là người
giám sát, tôi ưu tiên hỗ trợ các gia đình và người cao niên ở
Tenderloin và Quận 6. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải có nhiều dịch
vụ chăm sóc trẻ em hơn, nhiều kinh phí hơn để phục vụ người cao
niên và kiểm soát tốt hơn nhà cho thuê cho các gia đình đa thế hệ.
4. Ba bước cụ thể mà cần phải làm ở Tenderloin và Quận 6 để giá cả hợp
lý hơn cho thanh thiếu niên và gia đình có thu nhập thấp? (ít hơn 250
từ)
Tôi sẽ tập trung vào nhà ở giá cả phải chăng, dịch vụ giữ trẻ giá cả phải
chăng và hàng hóa và dịch vụ giá cả phải chăng.
a. Tôi sẽ dành nhiều kinh phí hơn cho chương trình Small Site
Acquisition và thúc đẩy tài trợ cho các khoản trợ cấp cho thuê. Điều
này sẽ cho phép San Francisco mua lại các tòa nhà ngoài thị trường
để đảm bảo giá nhà luôn hợp lý.

b. Tôi sẽ xây dựng dựa trên sự thành công của Dự luật C tháng 6 năm
2018 (tài trợ cho việc chăm sóc trẻ em) bằng cách tạo thêm các cơ sở
chăm sóc trẻ em tại Tenderloin và Quận 6, đặc biệt là các cơ sở chăm
sóc trẻ em ở hộ gia đình. Tôi sẽ thúc đẩy các cơ sở giữ trẻ mở cửa
trong khung thời gian rộng hơn để các gia đình có thể an tâm đi làm.
c. Cuối cùng, tôi muốn hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt
là các cửa hàng tạp hóa, ở Quận 6 để các gia đình có thu nhập thấp
có thể tiếp cận với thực phẩm và hàng gia dụng giá cả phải chăng.

