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Cộng đồng được mời tham gia Dự án Di sản của Người Mỹ gốc Á và 
người dân đảo Thái Bình Dương của Văn phòng Bảo tồn Lịch sử của 
Montgomery Planning
Bản đồ phản hồi mới cho phép người tham gia xác định những địa điểm quan trọng về lịch sử 
và văn hóa cho cộng đồng người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương tại Quận 
Montgomery

Wheaton, MD –  Sở Quy hoạch Quận Montgomery, một phần của Ủy ban Quy hoạch và Công 

viên Thủ đô Quốc gia Maryland (M-NCPPC), đã công bố  Văn phòng Bảo tồn Lịch sử của mình 

đã ra mắt bản đồ phản hồi tương tác để thu thập ý kiến đóng góp của công chúng về các địa 

điểm có ý nghĩa lịch sử và văn hóa đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái 

Bình Dương (AAPI) trong hạt. Bản đồ này cung cấp cơ hội cho cư dân xác định những nơi có 

tầm quan trọng cá nhân và cộng đồng, chẳng hạn như nhà ở, nhà hàng, cửa hàng, nơi thờ 

phụng và khu phố ở Quận Montgomery. Ngoài tiếng Anh, có thể truy cập bản đồ bằng tiếng 

Việt, tiếng Hàn và tiếng Trung. Ngoài ra, các thành viên cộng đồng có thể sử dụng khảo sát 

trực tuyến để cung cấp thông tin này. Thông tin này cũng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. 

Bản đồ biểu thị chính thức ra mắt Dự án Di sản AAPI của Montgomery Planning. Thông tin thu 

thập được sẽ hỗ trợ nghiên cứu bối cảnh lịch sử đang diễn ra của các cơ sở và chủ đề liên 

quan đến lịch sử AAPI tại Quận Montgomery và có thể được sử dụng cho các chỉ định tài sản 

lịch sử trong tương lai. Điều này rất quan trọng vì di sản người Mỹ gốc Á hiện đang được trình 

bày trong Kế hoạch Tổng thể về Bảo tồn Lịch sử, danh sách các địa điểm lịch sử được chỉ định 

của hạt. 

“Dự án Di sản AAPI là một phần trong nỗ lực của Văn phòng Bảo tồnLịch sử để hỗ trợ Chương 

trình Công bằng Lập quy hoạch của Montgomery Planning”, Rebecca Ballo, Giám sát Bảo tồn 

Lịch sử cho biết. “Chúng tôi nhận ra sự hiện diện lâu dài và nhiều đóng góp của các cá nhân và 

cộng đồng AAPI trong lịch sử quận, và chúng tôi mong muốn hợp tác với cộng đồng để ghi lại 

những đóng góp đó bằng khảo sát quan trọng này.” 

“Là con trai của những người nhập cư Ấn Độ, tôi rất hào hứng về nỗ lực phối hợp này của 

Montgomery Planning và Tiểu bang Maryland để công nhận và tôn vinh trải nghiệm của người 

Mỹ gốc Á”, Ủy viên M-NCPPC Partap Verma, một thành viên của Ủy ban Công bằng Xã hội và 

Bình đẳng Chủng tộc của Hội đồng Hạt Montgomery cho biết. “Lịch sử thường bị mất ngay cả 

trong một thế hệ và đối với chúng ta, việc phân bổ nguồn lực cho nỗ lực quan trọng này là khá 

đặc biệt. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác như vậy sẽ dẫn đến nhiều nguồn tài nguyên lịch sử 

hơn với sự công nhận rằng thu thập lịch sử cũng quan trọng như các khía cạnh khác của việc 

lập kế hoạch.”
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Văn phòng Bảo tồn Di tích đang tiến hành nghiên cứu này với sự hỗ trợ của tài trợ không vốn 

được trao bởi Ủy thác Lịch sử Maryland, một phần của Sở Quy hoạch Maryland. Khoản tài trợ 

sẽ cho phép Văn phòng Bảo tồn Lịch sử thuê một nhà tư vấn để dẫn đầu một nỗ lực nghiên 

cứu bao gồm lịch sử truyền miệng, nghiên cứu lưu trữ và khảo sát thực địa. Các ý kiến công 

khai thu thập được ở giai đoạn này sẽ đóng vai trò là phản hồi ban đầu để giúp hướng dẫn 

chuyên gia tư vấn trong dự án này.

Luôn cập nhật những tin tức và thông tin mới nhất về Dự án Di sản AAPI bằng cách đăng ký 

Thư điện tử của chúng tôi.

Giới thiệu về Sở Quy hoạch Quận Montgomery

Sở Quy hoạch Quận Montgomery, một phần của Ủy ban Quy hoạch và Công viên Thủ đô Quốc gia Maryland-National, nhằm mục 
đích cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách bảo tồn và tăng cường môi trường tự nhiên và xây dựng cho các thế hệ hiện tại và 

tương lai. Sở Kế hoạch tạo ra các cộng đồng tuyệt vời bằng cách phát triển quy hoạch tổng thể, xem xét các ứng dụng để phát 
triển và phân tích nhiều loại thông tin khác nhau để giúp các viên chức công lập kế hoạch cho tương lai của Quận Montgomery. Sở 
bao gồm khoảng 150 nhân viên và cung cấp các khuyến nghị, thông tin, phân tích và dịch vụ cho Hội đồng Quy hoạch Quận 

Montgomery, Hội đồng Quận, Giám đốc Điều hành Quận, các cơ quan chính quyền khác và công chúng. Truy cập 
www.montgomeryplanning.org.

Khả năng tiếp cận 
Ủy ban Quy hoạch và Công viên Thủ đô Quốc gia-Maryland (M-NCPPC) khuyến khích sự tham gia và tham gia của tất cả các cá 

nhân trong cộng đồng, bao gồm cả những người khuyết tật, vào quá trình lập kế hoạch và xem xét. Theo các yêu cầu của Tiêu Đề 
II của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật năm 1990 (ADA), M-NCPPC sẽ không phân biệt đối xử đối với những người khuyết tật trong 
các dịch vụ, chương trình hoặc hoạt động của mình. M-NCPCC nỗ lực để làm cho các cơ sở và tài liệu của mình trở nên dễ tiếp 

cận và tổ chức các cuộc họp công khai ở các định dạng và địa điểm, tương tự, có thể tiếp cận được. M-NCPPC nói chung sẽ cung 
cấp, theo yêu cầu, các hỗ trợ và dịch vụ phù hợp và thực hiện các sửa đổi hợp lý đối với các chính sách và chương trình cho người 
khuyết tật (ví dụ: tài liệu in khổ lớn, thiết bị nghe, diễn giải ngôn ngữ ký hiệu, v.v.). Để yêu cầu sửa đổi, vui lòng liên hệ với Văn 

phòng Ủy viên Quận Montgomery M-NCPPC theo số (301) 495-4605 hoặc theo địa ch ỉmcp-chair@mncppc-mc.org. Nếu bạn yêu 
cầu hỗ trợ phụ trợ hoặc dịch vụ cho một cuộc họp công khai, vui lòng gửi yêu cầu của bạn ít nhất một tuần trước ngày họp theo 

lịch. Cư dân Maryland cũng có thể sử dụng Dịch vụ Tiếp âm Maryland miễn phí để được hỗ trợ gọi đến hoặc từ những người khiếm 
thính hoặc khiếm ngôn; để biết thông tin, hãy truy cậpwww.mdrelay.orghoặc gọi số (866) 269-9006. Cư dân cũng có thể liên hệ với 
Điều phối viên ADA của Montgomery Planning theo số 301-495-1324.
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