
Bước tiếp theo tại 
Lakeridge Playground và Playfield 

Sở Công viên và Giải trí Seattle (Seattle Parks and Recreation) sẽ cải tạo khu vực vui chơi và sân bóng tại Lakeridge 
Playground. 

Dự án bao gồm thiết bị chơi mới, sân cỏ nhân tạo mới, hệ thống tưới nước và thoát nước cho sân bóng và cải thiện lối ra 
vào công viên để bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn của Đạo luật người Mỹ Khuyết tật (American with Disabilities Act (ADA)), 
và các cải thiện tiềm năng để tăng cường chỗ ngồi cũng như nơi tụ tập. 

Các loại thiết bị chơi và phong cách, cũng như thiết kế sân chơi hiện đang được cân nhắc!   
Hãy tham gia khảo sát trực tuyến của chúng tôi: www.surveymonkey.com/r/LakeridgePlaygroundRenovation 

Cải tạo công viên bao gồm: 
 Khu vực Vui chơi

• Lối ra vào khu vực vui chơi sẽ được cải tạo
• Tất cả thiết bị chơi mới với cấu trúc riêng cho trẻ nhỏ và trẻ lớn
• Cấu trúc của thiết bị chơi mới sẽ đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn và lối ra vào hiện tại
• Bố trí khu vực vui chơi sẽ được cấu trúc lại và mở rộng một chút để đáp ứng nhu cầu

 Sân bóng
• Cỏ nhân tạo, hệ thống tưới nước và thoát nước mới
• Cải thiện lối ra vào sân chơi và hầm trú và những tiện nghi sân bóng khác (tùy theo ngân sách)

 Sân thể thao
• Lối ra vào sân sẽ được cải thiện
• Sân bóng rổ sẽ được giữ lại và sửa chữa mặt sân - có thể được mở rộng thành sân đa năng
• Sân tennis sẽ bị bỏ hoang do liên tục có vấn đề bảo trì liên quan đến dốc liền kề

 Các cân nhắc thiết kế cũng bao gồm:
• Bãi đậu xe và lối ra vào nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn ADA sẽ được cải thiện
• Chỗ ngồi và nơi tụ tập sẽ được cải thiện và có lối ra vào thuận tiện
• Đài phun nước uống mới sẽ được bổ sung - có thể được di dời sang vị trí khác tùy theo ngân sách
• Các kết nối dành cho người đi bộ đến dự án Tiện ích Công cộng Seattle (Seattle Public Utility (SPU)) liền

kề (Xem liên kết bên dưới)

Nếu muốn tìm hiểu thêm về Dự án Thay thế Lạch Lower Taylor của SPU liền kề, vui lòng truy cập: 
www.seattle.gov/util/environmentconservation/projects/taylorcreek/ 

Để biết thêm thông tin về dự án này, vui lòng truy cập: 
www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/lakeridge-playground-improvements 

Cuộc họp Cộng đồng Đầu tiên 
Ngày 6 tháng Ba, 2019 lúc 6:30 ch 
Rainier Beach Community Center (Trung Tâm Cộng Đồng Rainier Beach) 
8825 Rainier Ave S, Seattle 

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ: Libby.hudson@seattle.gov Những thiên tài biết vui chơi 
là những thiên tài hạnh phúc.

– Ralph Waldo Emerson
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