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Sở Công Viên và Giải Trí Seattle xin mời cộng đồng South 

Park xem xét bản thiết kế phương án và tham gia trả lời 
khảo sát 

 
Trong khi chúng ta chưa thể gặp mặt trực tiếp ngay lúc này, thì ý kiến đóng góp của quý vị 
hết sức quan trọng đối với chúng tôi! Seattle Parks and Recreation (Sở Công Viên và Giải 
Trí Seattle, SPR) xin mời cộng đồng cùng tham gia tạo dựng tương lai của khu Quảng 
Trường South Park bằng việc xem xét bản thiết kế phương án và tham gia trả lời một khảo 
sát ngắn. https://seattle.surveymonkey.com/r/SouthParkPlaza2021 

Thiết kế hình bầu dục cho khu vực quảng trường, 8456 Dallas Ave. S, thể hiện một khu vực 
vui chơi, trồng cây, khu vực tụ họp cho các sự kiện cộng đồng, khán đài, khu vực dã ngoại 
và bãi cỏ mở.  

Thành công của công viên cộng đồng này phụ thuộc vào chính ý kiến đóng góp và sự tham 
gia của cộng đồng. Nếu quý vị muốn tham gia vào khâu lập kế hoạch cho việc khởi động 
trong tương lai và lồng ghép các yếu tố văn hóa trong bản thiết kế, chúng tôi khuyến khích 
quý vị tham gia trả lời khảo sát và đăng ký tham gia một nhóm trọng tâm.  

Năm 2014, trong hoạt động thu mua đất do cộng đồng khởi xướng, SPR đã mua khu đất 
rộng 0,83 mẫu tại địa chỉ 8456 Dallas Ave. S, ngay phía Tây Cầu South Park, để đem lại 
thêm không gian mở cho cộng đồng. SPR đã sẵn sàng triển khai dự án công viên và quảng 
trường mới này và chúng tôi rất mong chờ được phối hợp với khu dân cư South Park để xây 
dựng bản thiết kế cho không gian tụ họp của cộng đồng này. 

Dự án này được thực hiện là nhờ Địa Hạt Seattle Park do cử tri phê chuẩn, đem lại kinh phí 
dài hạn hơn 47 triệu USD mỗi năm cho SPR, gồm hạng mục duy trì khu đất công viên và cơ 
sở vật chất, vận hành các trung tâm cộng đồng và chương trình vui chơi giải trí, cũng như 
phát triển những công viên cộng đồng mới trên những khu đất đã mua từ trước. 
 
Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng truy cập http://www.seattle.gov/parks/about-
us/current-projects/south-park-plaza-landbanked-site-park-development. 
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Nếu quý vị có câu hỏi khác hoặc cần thông dịch viên hay hình thức điều chỉnh phù hợp, vui 
lòng liên hệ với Jay Rood theo địa chỉ Jay.rood@seattle.gov.   
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