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Q1: Theo kế hoạch thì có vẻ như khu vực sân chơi sẽ không có thay đổi gì mà chỉ chuyển vị trí 
đơn thuần. Có đúng như vậy không ạ? Tôi đã nghĩ là một phần thiết kế là thay mới và cải tạo 
sân chơi. 
Trả lời: Cần cân nhắc vấn đề sân chơi cho công viên; tuy nhiên quý vị được tự do đề xuất trang 
thiết bị mới, bố cục, vị trí, kích thước, v.v.  

Q2: Trên bản thông báo này, có vẻ như ban đầu quý cơ quan muốn chúng tôi nộp bản thiết kế 
trên một tờ giấy cỡ 11x17. Có phải không ạ? Nhưng sau đó lại có phần nói là khuyến khích nộp 
video và phương tiện khác. Vậy quý cơ quan có muốn nhận bản giấy cỡ 11x17 không? 

Trả lời: Hồ sơ nộp có thể là một tờ giấy cỡ 11x17 (bản cứng được giao tận nơi hoặc gởi qua 
email – xem hướng dẫn). Mục tiêu ở đây là cho phép sử dụng các phương tiện khác nhau để 
trình bày ý kiến của quý vị. Quý vị không bắt buộc phải nộp tất cả các phương tiện đã liệt kê và 
phương tiện quý vị có thể sử dụng cũng không chỉ giới hạn trong những phương tiện đã nêu.    

Q3: Tôi không phải là kỹ sư thiết kế, kiến trúc sư hay làm công việc tương tự trong lĩnh vực đó. 
Tôi chỉ là dân thường sống cách công viên vài tòa nhà. Người bình thường phải làm sao để đưa 
ra đề xuất về các hạng mục bổ sung cho công viên?  

Trả lời: Đây là cơ hội mở cho tất cả mọi người. Xin hãy chia sẻ suy nghĩ của quý vị bằng văn bản 
cùng với một phương tiện nữa theo lựa chọn của quý vị, dựa trên hướng dẫn. Quý vị có thể 
đích thân nộp hoặc gởi qua email – xem hướng dẫn.  

Q4: Tại sao không thu nhỏ diện tích khu vực đậu xe lại và phần diện tích còn lại được chú trọng 
dành cho người khuyết tật?  

Trả lời: Chúng tôi sẵn sàng đón nhận các ý tưởng sáng tạo về không gian đa năng, trong đó có 
bãi đậu xe. Các vị trí đậu xe thay thế như bãi đậu xe dành riêng có vạch kẻ đặt song song với 
mặt tiền công viên cũng được chấp nhận.  

Q5: Có thể nào giảm diện tích hiện tại của bãi đậu xe hiện hữu để dành không gian cho các mục 
đích sử dụng khác không?  

Trả lời: Xin hoan nghênh quý vị tìm hiểu việc giảm diện tích bãi đậu xe hiện tại. Xin tham khảo 
thêm câu trả lời cho Câu Hỏi 4. 
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Q6: Bản Tóm Tắt Thiết Kế về căn bản là thiết kế sơ đồ hay là hồ sơ mời thầu mở để hãng thiết 
kế thực hiện thiết kế chi tiết dựa trên đó? Hay nói cách khác, quý vị có muốn Đối Tác Thiết Kế 
hoàn thành một bản thiết kế tương đối hoàn chỉnh cho công viên trong Phần 2 không? 

Trả lời: Phần 2 của Cơ Hội Thiết Kế sẽ dành cho những bên đã vào vòng trong ở Phần 1 trình 
bày chi tiết dựa trên nội dung họ đã nộp trong Phần 1. Họ sẽ có cơ hội để trình bày chi tiết hơn 
và truyền tải các yếu tố chính trong tầm nhìn của họ khi cần. "Đối Tác Thiết Kế" là bên đề xuất 
thành công (bên thắng thầu) khi kết thúc Phần 2. 

Q7: Mỗi Đối Tác Thiết Kế vào vòng trong có cần tương tác với công chúng để thực hiện ý tưởng 
của họ tốt hơn không, hay là quy trình tiếp cận cộng đồng đó dự kiến sẽ diễn ra sau khi tuyển 
chọn được Đối Tác Thiết Kế? 

Trả lời: Chúng tôi không yêu cầu những người vào vòng trong ở Phần 1 phải tương tác riêng với 
công chúng. Việc tiếp cận và/hoặc tương tác thêm với cộng đồng sẽ do Seattle Parks and 
Recreation (SPR) xúc tiến sau Phần 1, nếu cần.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


