
 
 

 
Hãy cùng tham gia thảo luận về nhà ở! 
 
Thành Phố Tacoma đã khởi động Dự Án Home In Tacoma (Nhà Ở tại Tacoma) nhằm có 
được những thông tin sâu sắc của cộng đồng và ngành trong việc cập nhật các chính sách 
và quy hoạch phát triển nhà ở của Tacoma. 

Nỗ lực này sẽ: 

• Tập trung vào cách thức giúp Tacoma xây dựng nhiều kiểu nhà ở hơn như nhà song 
lập, nhà ở cho nhiều gia đình nhỏ, nhà phụ và nhà kiểu nhà nông thôn. 

• Thúc đẩy khả năng chi trả và giảm thiểu rủi ro di dời ở các khu vực đang phát triển 
nhanh chóng hơn. 

Mục đích là tăng nguồn cung nhà ở, tạo ra các lựa chọn nhà ở giá cả phải chăng và tăng 
khả năng lựa chọn loại nhà ở khắp các khu vực lân cận của chúng ta. 

Trước khi Ủy Ban Quy Hoạch của Tacoma đưa ra các đề xuất cho Hội Đồng Thành Phố về 
Kế Hoạch Toàn Diện, Phân Vùng và các hoạt động khác vào năm 2021, chúng tôi cần sự 
tham gia của quý vị. 

Cách tham gia: 

Chia sẻ quan điểm của quý vị về nhà ở — hãy hoàn thành Khảo Sát Lựa Chọn Nhà Ở của 
chúng tôi cho đến cuối tháng Giêng, 2021.  Khảo sát này có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Khmer, tiếng Nga và tiếng Việt. 
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Hãy tham gia cùng chúng tôi trong ba sự kiện trực tuyến (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban 
Nha): 

Khủng Hoảng Nhà Ở tại Tacoma diễn ra vào buổi trưa ngày 18 tháng Mười Hai, 2020 

https://us02web.zoom.us/j/83794810566?pwd=dWdFV0FoQVZKNU9XT0o0SHZOK2hidz09 

Mật khẩu: 363213  
(253) 215-8782  
ID Hội thảo trực tuyến: 837 9481 0566 
  
Vai trò của Thành Phố trong việc Phát Triển Nhà Ở diễn ra vào buổi trưa ngày 8 tháng 
Giêng, 2020 
https://us02web.zoom.us/j/84343358570?pwd=V0FiN0tZKy92Z0crSVAzRllPVnRRQT09 
Mật khẩu: 685053 
(253) 215-8782 
ID Hội thảo trực tuyến: 843 4335 8570    
                            
Quyền Phát Triển Nhà Ở cho Tacoma diễn ra vào buổi trưa ngày 29 tháng Giêng, 2021 
https://us02web.zoom.us/j/87517557098?pwd=V21PWW10MkhHVzVzZmZmakZjSVdoZz09  
Mật khẩu: 398323                                    
(253) 215-8782 
 

Tìm hiểu thêm về các cơ hội khác để nêu ý kiến, xem thông tin dự án và xem bản đồ 
tương tác tại cityoftacoma.org/homeintacoma. 

Quý vị nhận được thông báo này vì quý vị đã được xác định là một đối tác quan tâm tiềm 
năng. Xin vui lòng giúp đỡ để lan truyền thông tin này! 
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