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OLYMPIA – Washington từ lâu đã được xếp vào danh sách các tiểu bang đứng hàng đầu trên toàn quốc về
vấn đề sinh sống, và tiểu bang cũng đã ban hành một số chính sách chủ đạo để hỗ trợ các gia đình có thu
nhập thấp hơn như mức lương tối thiểu cao, Hỗ Trợ Tài Chánh Đại Học Washington, chế độ nghỉ phép vì lý do
gia đình và y tế có hưởng lương, nghỉ ốm có hưởng lương và phúc lợi chăm sóc dài hạn công cộng đầu tiên
của quốc gia.
Tuy nhiên, tình trạng nghèo khó là một thách thức dai dẳng, ngay cả khi nền kinh tế Washington luôn được
xếp hạng tốt nhất. Mặc dù một nền kinh tế mạnh mẽ trước đại dịch COVID-19, gần một phần tư Cư Dân
Washington – 1.75 triệu người, kể cả 500,000 trẻ em – đã gặp khó khăn trong việc mưu sinh. Đại dịch đưa đến
tình trạng khủng khoảng kinh tế và y tế công đã bộc lộ nhiều bất công hiện có trong cộng đồng của chúng ta.
Nhóm Công Tác Giảm Nghèo Của Thống Đốc Jay Inslee có kế hoạch đáp ứng thời điểm này thông qua việc
nhóm vừa mới công bố Một Kế Hoạch Chi Tiết Dành Cho Tương Lai Công Bằng và Bình Đẳng: Kế Hoạch 10
Năm Xóa Nghèo dành cho tất cả cư dân Washington. Inslee đã khởi đầu nhóm công tác vào năm 2017 để
phát triển một kế hoạch chiến lược nhằm giảm nghèo và bất bình đẳng. Với sự lãnh đạo cơ quan tiểu bang từ
Sở Thương Mại, Bộ Y Tế và Xã Hội và Sở An Sinh Việc Làm, nhóm công tác là một nhóm đa dạng và tận tâm
gồm 45 bên liên quan, được hỗ trợ bởi ban chỉ đạo 22 thành viên gồm những người trải qua nghèo khó. Kế
hoạch có tám chiến lược và 60 khuyến nghị để giúp xóa nghèo.
“Sự thay đổi hệ thống có thể thực hiện được khi chúng ta nhận biết ‘hệ thống’ là chúng ta,” Inslee đã phát
biểu. “Những người làm việc trong chính quyền tiểu bang và địa phương, tổ chức phi lợi nhuận, doanh
nghiệp và đơn vị từ thiện trên khắp tiểu bang mà tất cả mọi người đều đảm nhận một vai trò hành động. Đơn
giản là cần phải có tinh thần sẵn sàng hành động … vì vậy chúng ta hãy bắt tay vào việc.”
“Đối với những người trong số quý vị hiện có quyền quyết định xem và cách hành động như thế nào, xin nhớ
rằng hàng triệu cư dân Washington, giống như chúng ta, sẽ tiếp tục đấu tranh để duy trì nơi ăn chốn ở của
chúng ta, gắng sức để nuôi dưỡng con cái của chúng ta và sống không bình tâm, rồi mọi thứ sẽ ổn, ”Drayton
Jackson và Juanita Maestas, đồng chủ tịch của ban chỉ đạo Nhóm Công Tác Giảm Nghèo đã nói. “Xin đừng
quên rằng chúng ta là những người phát hiện gian lận báo cáo tài chánh, cuộc đời sẽ được hưởng lợi nếu quý
vị chọn hành động.”
Ở tiểu bang này và trên toàn quốc, gánh nặng nghèo khó là không bình đẳng, đối với người da màu, phụ nữ
(đặc biệt là người có con nhỏ), người khuyết tật, cộng đồng LGBTQ, người tỵ nạn và người nhập cư bị ảnh
hưởng không cân xứng.
“Lịch sử cho thấy rằng tiếp theo các thời kỳ gián đoạn có ảnh hưởng sâu rộng đều mang đến sự thay đổi xã
hội, văn hóa và kinh tế đáng kể,” Tim Probst, Giám Đốc Bộ Phận Trợ Cấp tại ESD và đồng chủ tịch nhóm công
tác đã phát biểu. “Giai đoạn này sẽ không có gì khác biệt và việc công bố kịp thời Kế Hoạch 10 Năm phác thảo
các chiến lược và khuyến nghị mà chúng ta có thể bắt đầu thực hiện ngay hôm nay để tạo dựng một tương lai
công bằng và bình đẳng.”
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“Chúng tôi tự hào khi đồng lãnh đạo việc phát triển và giới thiệu Kế hoạch 10 Năm,” David Stillman, Trợ lý
Thư ký Nha Quản Trị Dịch Vụ Kinh Tế của DSHS và đồng chủ tịch nhóm công tác đã khẳng định. “Các chiến
lược và khuyến nghị trong kế hoạch này đều dựa trên dữ liệu, bằng chứng và được thông báo bởi một ban chỉ
đạo gồm có những người trải qua nghèo khó, họ giúp tư vấn các trường hợp ưu tiên của chúng ta.”
Không chỉ nghèo khó gây ra hậu quả tiêu cực cho tất cả những người bị ảnh hưởng, ở tiểu bang Washington,
nền kinh tế sẽ mạnh hơn gần 40 tỷ đô-la nếu giảm bớt tình trạng nghèo khó và xóa bỏ các khác biệt chủng tộc
về thu nhập.
“Giảm nghèo và bất bình đẳng không chỉ là về lợi nhuận kinh tế,” theo ý kiến của Diane Klontz, Trợ Lý Giám
Đốc Sở Thương Mại và đồng chủ tịch nhóm công tác. “Điều đó cũng đề cập đến phẩm giá, tính nhân văn và sự
gắn kết. Khi cư dân Washington được đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ và tin rằng cuộc sống mình được coi
trọng, họ sẽ có nhiều khả năng phát triển mạnh và đóng góp đầy đủ cho gia đình, trường học, cộng đồng và
việc làm của họ.”
Đi đến www.dismantlepovertyinwa.com để đọc toàn bộ kế hoạch, biết thêm về Nhóm Công Tác Giảm Nghèo
và Ban Chỉ Đạo, đồng thời đăng ký để kết nối với công việc. Theo dõi cùng với truyền thông mạng xã hội
@DismantlePovWA trên Twitter và @DismantlePovertyinWA trên Facebook. Để hỏi các thắc mắc khác, hãy
email PRWG@dshs.wa.gov.
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