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Dorchester Community 
Food Co-op là gì?
Dorchester Community Food Co-op sẽ là một nơi đi chợ, và 
là trách nhiệm của cộng đồng--những cá nhân trong cộng 
đồng hứng thú trong kinh doanh này có thể làm chủ sở hữu 
của chợ này. Dorchester Community Food Co-op sẽ cung 
cấp thực phẩm tự nhiên, không có hóa chất, tốt cho sức 
khỏe và trồng tại địa phương cho Dorchester và những 
cộng đồng xung quanh. 

Co-op cam kết những điều này:
Tính tất cả: Co-op sẽ tổ chức đa dạng của các vùng 
lân cận của thành phố chúng mình và giao tiếp sẽ và 
tương tác với khác loại người từ các dân tộc, tuổi và tình 
trạng kinh tế xã hội của cộng đồng chúng mình.
Thực phẩm dinh dưỡng: Dễ đến gần thực phẩm 
dinh dưỡng, giá phải chăng, bổ dưỡng là điều cần 
thiết và quan trọng để tạo ra một cộng đồng khỏe 
mạnh. 
Xây dựng Cộng đồng: Co-op sẽ phục vụ như là 
một không gian năng động để đưa mọi người lại 
với nhau.
Tính bền vững: Xã hội, kinh tế, và bền vững môi 
trường là nền tảng của mô hình kinh doanh của 
Co-op này.
Mô hình kinh tế mới: Một kinh tế được kiểm soát 
bởi người dân địa phương làm ra một nền kinh tế 
ổn định.
Thanh niên: Tham gia thanh niên của chúng minh 
là một điều quan trọng đối với xây dựng tương lai 
của chúng minh.
Việc làm cho cộng đồng: Tiền chi tiêu trong cộng 
đồng của chúng minh tạo ra nhiều công ăn việc làm 
địa phương và hỗ trợ nền kinh tế tại Dorchester.Co-op là gì?

Co-op là một doanh nghiệp, một hợp tác xã, mà được sở 
hữu và kiểm soát bởi các thành viên, hoạt động vì lợi ích 
của cộng đồng.
Nó hoạt động như thế nào?
•  Cá nhân hoặc gia đình thực hiện một đầu tư nhỏ 
   $ 100-  $ 200 để trở thành chủ sở hữu Dorchester
   Community Food Co-op. (Số đầu tư nhỏ này có thể
   được thanh toán theo thời gian.)
•  Mỗi thành viên có một phiếu bầu.
•  Mỗi thành viên có thể chạy cho Board of Directors 
   (Hội đồng quản trị).
•  Chợ này sẽ mở cho tất cả đến để mua sắm.
Thời hạn
Trong năm tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu địa điểm cho Co-op 
này, xem xét và hiểu ý kiến của cư dân khu phố, và nghiên 
cứu sự có thể thực hành được của Co-Op này. Sự giúp đỡ 
và ý kiến của bạn sẽ giúp làm doanh nghiệp này thực hiện! 
Co-op cần 500 thành viên chủ sở hữu để bắt đầu. 

Tại sao tôi nên tham gia?
•   Truy cập vào thực phẩm bổ dưỡng và chất lượng cao    
     cả năm.
•   Chia sẻ quyền sở hữu của doanh nghiệp.
•   Nếu Co-op làm ăn tốt, lợi nhuận được trả lại cho chủ sở  
     hữu theo hình thức cổ tức. 
•   Đặt tiền của bạn theo niềm tin của bạn.
•   Co-op sẽ có chương trình đặc biệt cho hội viên.
•   Co-op này cần (sự giúp đỡ của) BẠN!

Tôi có thể giúp đỡ không?
Dĩ nhiên! Co-op cần thiết sự giúp đỡ của bạn!
•   Trở thành một thành viên chủ sở hữu.
•   Tình nguyện cho giúp đỡ tổ chức Co-op.
•   Đóng góp ý tưởng của bạn cho sự phát triển của
    hợp tác xã. 
•   Mời hàng xóm của bạn nghe về hợp tác xã này.
•   Trở thành một “Co-op Ambassador” (Đại sứ Co-op)—
     cùng nhau chúng ta có thể xây dựng một thành viên    
     phản chiếu cộng đồng của chúng minh.
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