
Mở Cửa Khu Vực Vui Chơi tại Công Viên Bờ Sông Duwamish 

Khu vực còn lại của Công Viên Bờ Sông Duwamish và khu vực bãi biển sẽ mở cửa 
trở lại sau khi hoàn thành các công việc khắc phục môi trường bổ sung 

Sở Công Viên và Giải Trí Seattle (Seattle Parks and Recreation, SPR), Quỹ Công Viên Seattle 
(Seattle Parks Foundation) và Hội Bạn Hữu Công Viên Bờ Sông Duwamish (Friends of 
Duwamish Waterway Park), đã mở cửa khu vực vui chơi tại Công Viên Nước Duwamish, 7900 
10th Ave. S ở Công Viên Phía Nam vào cuối tháng Tám.  SPR đã mua phần bãi cỏ chính rộng 
1,3 mẫu Anh của công viên từ Quận King sau một quá trình do cộng đồng dẫn dắt để biến toàn 
bộ khu đất này trở thành một công viên vĩnh viễn bên bờ sông dành cho cư dân. Một phần nhỏ 
của khu vực công viên thuộc sở hữu của Cảng Seattle (Port of Seattle), nhưng đã được vận 
hành như một phần của công viên trong nhiều năm. 

SPR đang hợp tác với nhà thầu, Cảng Seattle, Cơ Quan Sinh Thái Tiểu Bang Washington 
(Washington State Department of Ecology, Ecology) và Liên Minh Cộng Đồng Sông Duwamish 
(Duwamish River Community Coalition) liên quan đến các nhu cầu xử lý môi trường bổ sung 
trước khi mở cửa khu vực còn lại của công viên. Các hoạt động của Sở Công Viên và Giải Trí 
Seattle đến nay bao gồm cải tạo công viên và loại bỏ một phần đất ô nhiễm được phát hiện 
trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2019. Sau khi loại bỏ đất ô nhiễm, khu vực nói trên 
được đổ đất sạch, trồng cỏ và/hoặc đổ bê tông và các công việc này đã được báo cáo cho Cơ 
Quan Sinh Thái Tiểu Bang Washington (Ecology) qua Chương Trình Tình Nguyện Dọn Dẹp 
(Voluntary Cleanup Program). Sau khi tham vấn ý kiến của Ecology và Liên Minh Cộng Đồng 
Sông Duwamish, Sở Công Viên và Giải Trí Seattle đã xác định cần thực hiện các hành động 
tiếp theo trước khi mở cửa khu vực còn lại của công viên. Việc hoàn thành hoạt động dọn dẹp 
công viên sẽ được thực hiện có ý kiến đóng góp của Ecology theo Chương Trình Tình Nguyện 
Dọn Dẹp và Liên Minh Cộng Đồng Sông Duwamish để đảm bảo chúng tôi thống nhất với các 
mục tiêu của cộng đồng.  Mặc dù kế hoạch dọn dẹp vẫn chưa được xác định, SPR đang nỗ lực 
để mở cửa khu vực còn lại của công viên trong thời gian sớm nhất. 

Phối hợp với SPR và Quỹ Công Viên Seattle, Hội Bạn Hữu Công Viên Bờ Sông Duwamish đã 
quyên góp được hơn 1 triệu USD để cải tạo công viên và khởi động nỗ lực cải tạo công viên vì 
đây là một hạng mục ưu tiên cao của cộng đồng. Dự án công viên này do cộng đồng gây quỹ 
và lãnh đạo, được thiết kế tỉ mỉ để tối đa hóa không gian mở cho các hoạt động giải trí và lễ hội, 
cũng như để bảo vệ đường tiếp cận bờ sông để hạ thủy thuyền chèo bằng tay. SPR đã cải tạo 
công viên và khu vực này hiện đã trở thành một khu vui chơi mới, một con đường vành đai có 
thể dễ dàng tiếp cận với một loạt tranh đá nghệ thuật biểu đạt, trang thiết bị công viên mới với 
bàn ăn ngoài trời, khu tổ chức tiệc nướng có thể sử dụng cũng như đài phun nước có thể uống 
và khu vực rửa chân. Cho đến nay, các hoạt động trong Chương Trình Tình Nguyện Dọn Dẹp 
nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm tại công viên được cấp kinh phí riêng. 

Để biết thêm thông tin về tình hình dọn dẹp khu vực theo Chương Trình Tình Nguyện Dọn Dẹp, 
vui lòng truy cập trang web của Ecology (Thông Tin Địa Điểm (wa.gov)). 
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