
CHÚ GIẢI
CÁC ĐỊA ĐIỂM
1. Our City, Our Voice (Thành phố của chúng ta, Tiếng nói của chúng 

ta) là một dự án giữ gìn nơi chốn đầy sáng tạo nhằm giải quyết sự chênh 
lệch Đông/Tây tại Portland, tiêu điểm là hiện có hơn 40% trẻ em Portland 
đang lớn lên ở vùng phía đông của đại lộ thứ 82 (82nd Ave.) Do Sabina 
Haque và các em học sinh trung học Madison phụ trách.

2. Stein Haus Bia Đức mà thiếu vắng những gã trai tráng (German beer 
without the Chads).

3. Know Your City (Hiểu biết Thành phố của Quý vị) đã cho xuất bản truyện 
tranh khôi hài với chủ điểm về Hung Far Low một nhà hàng Trung Quốc lâu 
đời nhất ở Portland. Truyện tranh đề cập đến lịch sử khai trương, giai đoạn 
chuyển tiếp và đóng cửa gần đây của nó pha trộn với nhau như thế nào với 
hiệu ứng của sự phân biệt chủng tộc và thay thế đối với cộng đồng Cư dân đảo 
Châu Á Thái Bình Dương sống quanh đại lộ 82nd Avenue. 

4. Joe X. Jiang đã sáng tác một bộ phim với Vong và Aroon của Thai Fresh , một 
nhà hàng nhỏ do gia đình sở hữu, một phần của khu phố kể từ năm 2008. Jon 
đã mở Mojo Crepes trong năm 2009 và đã chứng kiến rất nhiều thay đổi trong 
khu vực. Ông hiện đang làm việc với các nghệ sĩ và gần đây đã có các thanh niên 
từ [ APANO và Alex Chiu đang vẽ tranh tường bên trong không gian nhà hàng 
của ông. Ông tự hào là một phần mắt xích trong mạng lưới khu phố và có thể 
trả lương tử tế cho nhân viên của mình. Ông lo ngại rằng các doanh nghiệp nhỏ 
độc lập như ông sẽ dần dần bị đẩy ra khỏi khu phố nhưng hy vọng Mojo Crepes 
sẽ tồn tại trong nhiều thập kỷ tới.

5. Đối với Division Bridge Reclamation Projects (Dự án Cải tạo Cầu Đường 
Khu vực), Tập thể Redstone Tập thể được chỉ đạo bởi Rodolfo Serna và 
học sinh của Bridger School đã thiết kế và lắp đặt một bức tranh tường trên 
cây cầu dành cho người đi bộ, bức tranh tập trung vào sự an toàn trong khu phố. 

6. Nguyên một mẫu đất ở khu vực Đông Nam Bộ (Southeast Division), A1 Bird 
Bath (Khu Bồn tắm Chim A1) đã hoạt động từ năm 1942 và Stefan đã chế 
tạo toàn bộ bồn tắm chim, đồ trang trí sân vườn, đài phun nước và các bức 
tượng tại địa điểm trong 20 năm qua.

7. Van Hanh là một nhà hàng thuần chay Việt Nam thuộc sở hữu của cô Thu, 
một nữ tu Phật giáo. Cô bắt đầu một nhà hàng như một cách để hỗ trợ ngôi 
chùa và truyền lại lời dạy của Phật. Nhà hàng là một trong số ít các nhà hàng 
chay trong khu vực và cô và nhóm của cô đã tự mình tạo ra những món ăn 
lành mạnh này. Cô hy vọng rằng thức ăn mang mọi người đến gần nhau hơn 
với sự dạy dỗ của Đức Phật và chánh niệm. 

8. Joe X. Jiang nhấn mạnh đến Canton Grill , một doanh nghiệp cũ hơn 70 
năm tuổi là biểu tượng ở Địa hạt Jade. 

9. Trung tâm mua sắm Fubonn (Fubonn Shopping Center) được coi là "trái 
tim" của Địa hạt Jade. Đây là trung tâm mua sắm Châu Á lớn nhất ở Oregon. 

10. Shared Wisdom khám phá sự đa dạng ngôn ngữ ở các địa hạt Jade và 
Midway thông qua những câu nói mà mọi người sử dụng trong địa hạt. Một 
loạt các áp phích có chứa các câu nói bằng 10 ngôn ngữ, bản dịch áng chừng 
của họ và sử dụng văn hóa cá nhân được thu thập từ các cư dân, học sinh và 
công nhân trong các địa hạt bởi Patricia Vazquez , đã được tạo ra và phân 
phối thông qua các phiên họp có in chụp thông tin màn hình tại các hội chợ 
và sự kiện thuộc các địa hạt. Các áp phích được đặt tại các doanh nghiệp nhỏ 
địa phương nằm dọc theo hướng đường Southeast 82nd Ave. và Division St. 

11. See Me, Hear Me (Nhìn Tôi, Nghe Tôi) là một dự án trong đó các cộng tác 
viên Unit Souzou tổ chức các cuộc hội thảo cộng đồng bằng cách sử dụng 
hiệu suất taiko và trình diễn sân khấu để nghiên cứu tác động của Dự án 
Chuyển tải Công suất Cao trong các địa hạt Jade và Midway và khám phá các 
vấn đề an toàn cho người đi bộ và trẻ em, đặc tính khu phố, tiến trình trùng 
tu và định danh tính. 
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CÁC ĐỊA ĐIỂM BỔ SUNG

Dọc theo phố Division xa hơn về phía đông của đường 82nd Avenue, có thêm 
các cơ sở kinh doanh/doanh nghiệp và các tổ chức và cũng là một phần quan 
trọng của cộng đồng đã được đánh dấu bởi các nghệ sĩ Yelena Roslaya-
Vergulyanets và Christine Toth Dự án của Toth Wish You Were Here là 
một loạt các bưu thiếp nêu bật các doanh nghiệp đa dạng dọc theo hành lang 
quá cảnh ở Địa hạt Midway, trên Phố Division. Những doanh nghiệp nhỏ này 
phản ánh các cộng đồng giàu có về mặt văn hóa mà họ đang phục vụ, nhưng 
một số trong số các cơ sở đã bị đóng cửa. Dừng lại và hỗ trợ những cơ sở còn lại 
được mô tả dưới đây. 

12. Dự án Cải tạo Không gian Đô thị thông qua Vẽ Tranh Minh họa Jade-
Midway đã đạt sự thanh tẩy đang diễn ra trong khu phố. Nghệ sĩ Yelena 
Roslaya-Vergulyanets đã nói chuyện với cư dân đường Division và hình 
dung tương lai của những nơi trong khu phố thông qua các hình ảnh 
minh họa. 

13. Henry đến Portland từ Ghana năm 1998 và đã khai trương Brixton Hair 
Supply vào tháng 7 năm 2015. Anh ấy muốn phục vụ cộng đồng bằng cách 
cung cấp các loại sản phẩm thẩm mỹ mà họ muốn để mọi người không 
phải đi xa để mua những sản phẩm này. Henry nói, “Tôi thích có rất nhiều 
nền văn hóa khác nhau đến với cửa hàng của tôi. Tôi thích sự đa dạng. ” 
Ông hy vọng rằng cộng đồng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp mới trong khu vực 
phân chia của Midway.

14a. Amir đã mở Yadanar Halal Market (Chợ Yadanar Halal) vào tháng 2 
năm 2016. Sinh ra ở Miến Điện, Amir đến đây sau khi sinh sống ở Mã Lai 
22 năm nơi anh ấy đã tách rời khỏi gia đình. Amir muốn nhìn thấy cộng 
đồng và doanh nghiệp của anh thành công và đang phát triển thị trường 
của mình để cung cấp cho người dân với nhiều nền văn hóa mua sắm ở 
cửa hàng đó. Amir cũng là một thông dịch viên Rohingyan.

14b. Portland Music Company đã là một doanh nghiệp địa phương từ năm 
1927 và tồn tại ở vị trí này trong 12 năm. Mọi người ở Portland Music 
Company đều đánh giá cao cộng đồng đa văn hóa mà họ được bao quanh. 
Jon nói: “Chúng tôi rất thích làm việc hàng ngày vì âm nhạc luôn mang đến 
cảm giác sảng khoái. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến nơi đây trình 
diễn. ” Họ giữ một loạt các nhạc cụ trên tay để phản ánh cộng đồng của các 
nhạc sĩ đến với cửa hàng. 

14c. Original Steer Market đã hoạt động buôn bán từ năm 1962. Khi quý 
vị bước vào, Jimmy và Jolie đã sẵn sàng đề xuất một công thức hoặc có 
những đơn đặt hàng đặc biệt. Họ đánh giá cao việc trở thành một phần 
của cộng đồng hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương.

Đến 82ND AVE
(Địa hạt Jade)

Đến đường 122ND AVE 

(Các Địa điểm Bổ sung) 

TUYẾN ĐƯỜNG THAM 
QUAN BẰNG CÁCH ĐI BỘ

“Vạn Hạnh là một nhà hàng đặc biệt. Rất 
nhiều công sức và nghệ thuật được đưa 
vào việc làm thức ăn của họ mà có thể bị 
bỏ xót nếu quý vị không nhìn tỉ mỉ đủ để 
phát hiện chúng. ” 
- Lokyee Au 

"Tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những khu phố 
này chỉ bằng cách đi vào các cơ sở kinh doanh/doanh 
nghiệp và khơi mào một vài cuộc trò chuyện." 
- Nghệ sĩ Joe X. Jiang đang làm việc trong khu vực

"Đối với những người bước vào cửa 
hàng mà gia đình của họ tôi đã biết qua 
nhiều thế hệ, họ là lý do tại sao tôi mở 
cửa phục vụ mỗi ngày." 
- Cindy Louis of Canton Grill

“Fubonn là trung tâm của Địa hạt 
Jade. Đó là biểu tượng! ” 
Cư dân khu Eastside 



Mạng lưới châu Á Thái Bình Dương của Mỹ (The Asian Pacific 
American Network of Oregon, hoặc APANO) được thành lập vào 
năm 1996 và phục vụ với vai trò là một trong những tổ chức 
ủng hộ hàng đầu của Oregon cho các cộng đồng người châu 
Á và Thái Bình Dương, đặc biệt là những người nhập cư và tị 
nạn gần đây. APANO có trụ sở chính tại Địa hạt Jade, Portland. 
www.apano.org

KHÁM PHÁ ĐƯỜNG 82ND + XA HƠN NỮA VỚI 
NHỮNG NGƯỜI DÂN HIỆN ĐANG SINH SỐNG 
VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐÂY

VIVIAN SATTERFIELD 
là Phó Giám đốc của OPAL Environmental Justice (Công lý Môi trường OPAL), có trụ sở 
tại Đại lộ Southeast 82nd ở Địa hạt Jade. Tại OPAL, những người da màu và người có thu 
nhập thấp sẽ được phụ trách. Khả năng lãnh đạo được tu dưỡng khi làm việc giữa những 
người đưa ra quyết định thường nhìn xa trông rộng. Các cá nhân trở thành thành viên 
và tham gia một phong trào ngày càng lớn mạnh hoạt động vì công bằng xã hội. Vivian 
sống và làm việc tại Địa hạt Jade và đi làm hàng ngày bằng xe đạp. Cô ấy đã chia sẻ một 
số địa điểm và những câu chuyện yêu thích của cô ấy trong khu phố của cô ấy.

“ Best Baguette là một trong những điểm ăn trưa và trà bong bóng yêu thích của 
tôi. Món cháo ở Kenny’s Noodle House gợi tôi nhớ về nhà với gia đình tôi. Hoạt 
động mà diễn ra suốt cả ngày trên Đại lộ 82nd - giống như những người đàn ông tập 
trung xung quanh HA & VL để hút thuốc - mang lại cho tôi sự thoải mái và nhắc nhở 
tôi về Chicago nơi tôi lớn lên. Góc đường 82nd và Powell là điều thử thách vì sự quấy 
rối tôi gặp phải và chứng kiến   hàng tuần. Khu vực này thiếu những nơi tụ tập tình cờ 
thông thường nhưng quý vị có thể tự đỗ xe lại để ăn dim sum ở Ocean City để thưởng 
thức một bữa ăn nhẹ đầy đủ mọi thứ trên đời. ” 

MAIYEE YUAN là Nhà Tổ chức Cộng đồng 
Jade cho APANO và là cư dân lâu năm của Địa hạt Jade. Cô sinh ra và lớn lên ở Salem, 
Oregon và thường xuyên lui tới Portland từ khi còn bé để thăm gia đình và mua thực 
phẩm Trung Quốc. Cô biết ơn tất cả mọi mặt trong cuộc sống mà cha mẹ cô đã mang 
đến cho cô, thông qua làm việc siêng năng và những cuộc tranh đấu khó khăn của cha 
mẹ cô như những người nhập cư thuộc thế hệ thứ nhất từ   Quảng Châu, Trung Quốc. Cô 
ấy đã chia sẻ một số địa điểm yêu thích của cô ấy trong khu phố của cô ấy. 

Kenny’s Noodle House là một nơi đặc biệt dành cho tôi và mẹ tôi, một người thích 
ăn mì. Nhà hàng nhỏ bé và ấm cúng này luôn luôn nhộn nhịp những khách ăn lui 
tới cùng với các gia đình. Chúng ta có thể thấy mảng hoạt động này của nền văn hóa 
Trung Quốc phát triển thịnh vượng như thế nào trong khu phố của chúng ta. Rosita’s 
Place tạo ra những món tacos ngon nhất và nơi đây luôn có những nụ cười và lời chào 
nồng ấm nhất. Tôi đã thực sự buồn khi họ phải đóng cửa hàng thức ăn do gia đình làm 
chủ vì những khó khăn về tài chính và bây giờ họ đã mở cửa trở lại, sự vắng mặt của 
họ chắc chắn đã làm cho tôi cảm thấy càng yêu thích họ hơn. "
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Công lý Môi trường OPAL (OPAL Environmental Justice)

Cơ sở Gia 
cư Maiyee

Cơ sở Gia 
cư Vivian 

Chú giải

Tuyến đường Hàng ngày của Vivian

Tuyến đường Hàng ngày của Maiyee

Các Đề xuất trong Khu phố của Maiyee và Vivian

Địa hạt Jade

Tập thể Bản đồ Hành động (Mapping Action Collective) là một 
bộ sưu tập dữ liệu hiển thị, bản đồ và phân tích dữ liệu sử dụng 
GIS để hỗ trợ các tổ chức cơ sở hạ tầng và cá nhân làm việc theo 
hướng công bằng xã hội và khả năng phục hồi cộng đồng.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập: mappingactionpdx@gmail.com

Roshani Thakore sẽ tổ chức các cuộc hội thoại cộng đồng vào mùa Thu năm 2018 
và muốn quý vị tham gia! Sẽ có thức ăn, nghệ thuật và những thứ thú vị khác để 

chào mừng khu phố. 

Nếu quý vị quan tâm đến việc tham gia: 
Hãy Nhắn tin theo số: 646-470-8891
 Email: roshanithakore@gmail.com

#82ndandbeyond
www.roshanithakore.com

Cảm ơn tất cả các thành viên cộng đồng cho sự hào phóng, những câu chuyện, 
không gian, và những cuộc trao đổi của họ, và cảm ơn đến Sachi Arakawa và 

Candace Kita cho công sức và sự hỗ trợ của họ.

CHÀO MỮNG QUÝ VỊ 
82ND + XA HƠN NỮA

Để khám phá vùng quanh đây qua ống kính nghệ thuật với sự giải phóng và 
có trách nhiệm. Thông qua quá trình thăm dò này, chúng ta có thể nghĩ về bản 
sắc khu vực ra sao, hình dạng là gì, và cách thức một khu phố đi từ một không 
gian để trở thành một nơi chốn. Địa hạt Jade của Portland là một khu vực Khởi 
xướng sự Thịnh vượng cho Khu Phố do Thành phố Portland chỉ định, được tập 
trung quanh Đại lộ Southeast 82nd và Phố Division. Đây là một trong những 
vùng miền điều tra dân số đa dạng nhất ở Tiểu bang Oregon, và là nơi ăn chốn 
ở đối với nhiều người dân nhập cư mới đây đến với thành phố của chúng ta. Đó 
cũng là một khu phố dễ bị tổn thương đối với sự chuyển chổ vì lý do thanh tẩy. 
Địa hạt Jade, nằm ở APANO, tập trung vào công tác phát triển cộng đồng ở khu 
phố. Kể từ năm 2014, APANO đã hỗ trợ các nghệ sĩ kết nối với Phố Southeast 
Division với Southeast 82nd để nêu bật các nhu cầu, hy vọng và các mối quan 
tâm của các thành viên cộng đồng đang phải đối mặt với một khu phố thay 
đổi nhanh chóng thông qua các bộ phim, tác phẩm điêu khắc, bản vẽ, tạp chí, 
áp phích và nhiều hơn nữa. Để giữ lại những câu chuyện này trong bối cảnh 
xã hội của cộng đồng, Roshani Thakore, một trong những nghệ sĩ theo trường 
phái giữ gìn nơi chốn của APANO, đã lắp đặt lại một số tác phẩm này trong 
các địa điểm thuộc khu phố xung quanh. Bản đồ quý vị đang cầm trong tay là 
hướng dẫn để tìm hiểu thêm về các tác phẩm và con người đó, các tiếng nói và 
những nơi chốn đã trở thành dấu ấn khắc ghi trong trí nhớ của mọi người dân 
trong khu vực này. Điều đó nhắc nhở chúng ta xem xét: Điều gì là cần thiết để 
hỗ trợ những người dân và các thành viên cộng đồng trong việc định hình khu 
vực này cho cuộc sống của chính họ?

Trên bản đồ này, quý vị sẽ tìm thấy một nhà hàng được thành lập hơn 70 năm 
do gia đình sở hữu đã chống lại việc phá hủy, các tạp chí trong thư viện đại 
học cộng đồng địa phương thể hiện nhu cầu của thanh thiếu niên từ trường 
Madison High School, một mẫu Anh đất thuộc khu vực Đông Nam đầy bồn 
tắm chim, cũng như các tuyến đường được thực hiện bởi các thành viên cộng 
đồng sống và làm việc trong khu vực cũng như các địa điểm bổ sung thêm ý 
nghĩa cho khái niệm khi nói về gia đình của họ. 

Khi ghé thăm các điểm tham quan này và thực hiện di chuyển trên các tuyến 
đường được hình thành bởi các cư dân cộng đồng, hãy xem xét những địa 
điểm nào tạo nên kết nối cho quý vị. 

• Điều gì có tính chất quan trọng đối với quý vị trong cộng 
đồng của quý vị? 

• Làm thế nào để sự tin tưởng được tạo dựng giữa những 
người hàng xóm mới? 

• Những nơi trong khu phố của quý vị mà quý vị yêu thích là gì?

Our City, Our Voice,[ do Sabina Haque chỉ đạo và được tạo ra bởi 
các sinh viên tại trường Madison High School, bao gồm tác phẩm 
báo chí, áp phích nghệ thuật và tranh tường.
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