TẦM NHÌN
Chúng tôi hình dung một xã hội nơi tất cả mọi người đều cảm thấy như họ thuộc về nơi đó. Cộng
đồng người gốc Á của chúng ta đại diện cho nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ, dân tộc, quốc tịch, và
lịch sử di cư. Chúng tôi nhận ra rằng các cộng đồng của chúng ta rất phức tạp, có nhiều điểm
tương đồng và khác biệt. Khi chúng ta chia sẻ nền văn hóa, sự phấn đấu, và lịch sử của mình,
chúng ta cho nhau một không gian để hàn gắn và kỷ niệm. Khi chúng ta hình thành một cộng
đồng, tất cả các cộng đồng đều thuộc về nơi đó.
CÁC GIÁ TRỊ
Sự đa dạng - thừa nhận các nền văn hóa và lịch sử của chúng ta.
Đoàn kết - công nhận mối liên kết giữa chúng ta với bản thân và các cộng đồng da màu khác.
Hòa bình - tạo ra không gian để hàn gắn và hòa hợp.
Hợp tác - xây dựng mối quan hệ và đồng sáng tạo.
Nhiều thế hệ - kết nối thông qua các câu chuyện.
Sự tôn vinh - tôn vinh bản sắc và nền văn hóa giao thoa của chúng ta.
SỨ MỆNH
Sứ mệnh của Trung tâm Nguồn lực Người Mỹ gốc Á là tạo ra một không gian thân thuộc và hàn
gắn cho các cộng đồng người Mỹ gốc Á ở thành phố Austin và xa hơn nữa. Chúng tôi thực hiện
điều này thông qua quan hệ hợp tác và đối tác cộng đồng; cung cấp mặt bằng cho thuê; tổ chức
các chương trình văn hóa, giáo dục, rèn luyện sức khỏe; và giám tuyển các cuộc triển lãm nghệ
thuật và lịch sử. Chúng tôi đi tiên phong bằng các giá trị và tầm nhìn của mình, để các cộng đồng
đa dạng của chúng ta được hỗ trợ và kết nối.
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