
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC NĂM 2021 
Kết nối lại với cộng đồng để tập trung vào các ưu tiên hàng đầu của chúng ta. 

Vào đầu năm 2020, sau khi tiếp nhận rộng rãi ý kiến của công chúng, Sở Công Viên và Giải Trí Seattle 
(Seattle Parks and Recreation - SPR) đưa ra Kế Hoạch Chiến Lược để định hướng các hoạt động lập 
chương trình, dịch vụ, và đầu tư cho khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2032. Việc thực hiện kế 
hoạch này bị trì hoãn do SPR phải chuyển sang tình trạng hoạt động khẩn cấp để đối phó với đại dịch 
COVID-19. Hiện giờ khi cân nhắc thực hiện những ưu tiên này, chúng tôi đang tìm cách kết nối lại với cộng 
đồng để đảm bảo rằng các hoạch định của chúng tôi sẽ phản ánh đúng với việc các nhu cầu và ưu tiên đã 
bị thay đổi. 

Kế Hoạch Chiến Lược năm 2020-2032 của Sở Công Viên và Giải Trí thành phố Seattle  
đề ra các cam kết nhằm thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi về: 

Với cam kết chung về: 

MÔI TRƯỜNG LÀNH MẠNH 

 

quản lý bền vững nguồn nước ▪ giảm rác thải ▪ 
giảm thiểu lượng khí thải các-bon ▪ khôi phục lại 
các cánh rừng ở vùng đô thị ▪ bảo tồn các khu đất 
công viên ▪ tạo ra những cơ sở thích ứng với biến 
đổi khí hậu ▪ cải thiện khả năng kết nối ▪ đầu tư 
vào các nguồn năng lượng tái tạo ▪ tuyên truyền 
sự trân trọng thiên nhiên ▪ tăng sự tiếp cận các 
công viên một cách công bằng cho người dân 

SỰ XUẤT SẮC TRONG QUÁ TRÌNH 

TỔ CHỨC 
 

nghiêm ngặt tiến hành việc phân tích tính công 
bằng ▪ đạt được chứng nhận cấp quốc gia ▪ xây 
dựng lực lượng nhân công mạnh ▪ đầu tư vào đội 
ngũ nhân viên ▪ cập nhật các hệ thống ▪ liên tục 
lập kế hoạch ▪ thách thức các chuẩn mực cũ ▪ áp 
dụng phương pháp tiếp cận toàn thành phố  ▪ duy 
trì việc bảo dưỡng trọn đời ▪ sắp xếp hợp lý công 
tác giám sát trong cộng đồng  

CÁC CỘNG ĐỒNG VỮNG CHẮC 
 

cung cấp các cơ hội làm giàu ▪ cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ em ▪ giảm thiểu rào cản tiếp cận với 
các dịch vụ ▪ tài trợ cho các chương trình lãnh đạo 
bởi các cộng đồng ▪ cải thiện sự an toàn tại công 
viên ▪ ứng phó với tình trạng người vô gia cư ▪ tổ 
chức các sự kiện cộng đồng ▪ truyền thông rõ ràng 
▪ tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh tế ▪ làm việc 
với các đối tác ▪ cung cấp các nhà vệ sinh công 
cộng sạch sẽ và an toàn 

NGƯỜI DÂN KHỎE MẠNH  
 

cung cấp các chương trình công bằng ▪ưu tiên 
khả năng tiếp cận cho mọi lứa tuổi và mọi khả 
năng ▪duy trì chất lượng cao cho các không gian 
sinh hoạt của cộng đồng ▪chia sẻ thông tin về các 
dịch vụ của chúng tôi ▪đảm bảo sự tiếp cận dễ 
dàng với các địa điểm công cộng ▪kết nối với 
thiên nhiên ▪xây dựng lại các trung tâm cộng 
đồng ▪xây dựng các cơ sở đa chức năng ▪cải thiện 
tiếp cận của người dân với thức ăn 

CON ĐƯỜNG ĐẾN SỰ CÔNG BẰNG: Lộ trình của Sở Công Viên và Giải Trí thành phố Seattle 

để thực hiện vai trò của chúng tôi trong việc kết thúc sự phân biệt chủng tộc trong thể chế và cấu trúc, và 
xóa bỏ tư tưởng người da trắng thượng đẳng.  



Trong vòng 18 tháng vừa rồi, thành phố Seattle đã trải qua những sự thay đổi và gián đoạn 
đáng kể. Khi đánh giá lại các hành động và khoản đầu tư ngắn hạn, chúng tôitìm kiếm phản 
hồivề cách các dịch vụ giải trí và công viên của chúng tôi có thể trở thành một phần trong 
việc ứng phó với bốn cuộc khủng hoảng đang xảy ra cùng một lúc mà chúng ta đang phải 
đối mặt:  

TIẾP THEO 
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Đọc bản Kế Hoạch Chiến Lược và luôn cập nhật các thông tin mới và các cơ hội để tham gia: 
http://www.seattle.gov/parks/strategicplan 

Hãy liên hệ với chúng tôi! Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. 
PKS_SPRStrategicPlan@seattle.gov 

SỰ THAY ĐỔI TRONG 

Vào Tháng 8 và Tháng 9 năm 2021,chúng tôi lên kế hoạch kết nối với các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ 
qua nhiều hoạt động: 

▪ Các buổi nói chuyện tiếp thu ý kiếntừ các tổ chức cộng đồng với lãnh đạo của Sở SPR 

▪ Tiếp cận và trò chuyện trực tiếp tại công viênvà các sự kiện cộng đồng, có bao gồm các dịch vụ thông 

dịch.  

▪ Buổi gặp mặt trực tuyếnvới một bản khảo sát nhằm đánh giá các nhu cầu hiện tại 

▪ Nói chuyện với nhân viên của Sở SPRở mọi cấp độ để học hỏi thêm từ những kinh nghiệm sống và 

làm việc chuyên nghiệp của họ  

▪ Kết nối với những người tham gia các chương trình,các vị khách tới thăm các cơ sở, công viên và địa 

điểm công cộng của chúng tôi, tại các sự kiện kết nối hiện cócho các dự án cơ sở hạ tầng, và hơn thế 
nữa! 
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