BAN HÀNG XÓM SEATTLE

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VƯỜN
CỘNG ĐỒNG P-PATCH
Chương trình Làm vườn Cộng đồng P-Patch bao gồm không gian trống do
cộng đồng đảm trách ở các khu phố Seattle. Các nguời làm vườn, từng cá
nhân hoặc nhóm, sử dụng các mảnh đất nhỏ để trồng thực phẩm hữu cở,
bông hoa, trái cây, và thảo mộc.
Những khu vườn mở cửa cho công
chúng chung vui. Mỗi khu vườn đặc tính,
có thể có các tiện nghi như khu dã ngoại,
băng ghế, mỹ thuật, vườn bông hoa,
bảng giáo dục, phô bày duy trì, và vườn
trẻ em.
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình Làm vườn cộng đồng được quản lý bởi
ban Hàng xóm Seattle. Tính đến tháng 12, 2017, có 90
khu vườn cộng đồng P-Patch, 3.055 mảnh làm vườn, và
3.125 người làm vườn.
Các khu vườn P-Patch có cả lịch sử lẫn phục vụ nhu cầu đa dạng. Khu vườn đầu tiên, Picardo Farm, được
thành lập vào năm 1973 bởi một nhóm cư dân c ộng đồng và thành phố Seattle. Khu vườn được xây dựng
ở các nơi thuộc sở hữu các ban thành phố, công cộng, và tư nhân. K hu vườn từ nhỏ đến lớn, từ họp tác xã
(mảnh chia sẻ) đến vuờn thị trường lớn cở (thực phẩm do vườn nhân có thu nhập thấp trồng để bán).

DỮ LIỆU LÝ THÚ
Địa điểm xư
a nhất: Picardo (2,5 mẫu)
Địa điểm lớn nhất: Thistle (3+ mẫu)
Số địa điểm có luống nâng cao dễ tiếp cận: 18
Địa điểm mới nhất: Troll's Knoll
Địa điểm nhỏ nhất: IdaMia (700 feet vuông)
Số ờn thị t ờng: 3

Ban Hàng xóm Seattle

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VƯỜN CỘNG ĐỒNG P-PATCH
DỮ LIỆU BỔ SUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
THÀNH CÔNG THÔNG QUA HỢP TÁC
Ngoài công việc của ban nhân viên, vườn cộng đồng PPatch phát triển mạnh thông qua sự cống hiến của nhiều tổ
chức và chính bản thân vườn nhân.
• Solid Ground’s Lettuce Link
• GROW
• Seattle Tilth
• Seattle Housing Authority
• vườn nhân tình nguyện 41.739 giờ hàng năm
VUỜN CỘNG ĐỒNG P-PATCH ĐANG CÓ NHU CẦU
Do nhu cầu cao, văn phòng đang tìm cách bành trướng, cùng lúc hỗ trỡ các nỗ lực làm vườn cộng đồng khác:

• 2.100+ người ở Danh sách Mong muốn (tính đến tháng 12, 2017).
• Thời gian chờ đợi cho các mảnh vườn cá nhân từ 3 tháng đến 4 năm.
• Mức luân chuyển chủ vườn hàng năm tính toàn thể các khu vườn là 12.5%.

CHƯỜNG TRÌNH DÀNH CHO DÂN SỐ CÓ THU NHẬP THẤP VÀ THIẾU ĐẠI DIỆN
Một trong những giá trị cốt lõi của chúng ta là trợ giúp cho những người dân có lợi tức thấp và không có
đủ số người đại diện. Thí dụ như Chương Trình Market Garden (Chợ Nông Sản). Những gia đình di dân
và có lợi tức thấp sống trong khu Seattle Housing Authority trồng và bán rau quả của họ trồng cho người
dân địa phương. Trong năm 2017, có 15 nhà vườn đại diện cho năm nền văn hóa đã hợp tác với nhau
để cung cấp rau quả cho các chợ nông sản và lập ra chương trình ủng hộ nông nghiệp cộng đồng (CSA).
Chương trình cũng cung cấp tài trợ. Năm 2017, hơn 500 gia hộ từ 70 vườn P-Patch được hỗ tr ợ.

Phí Vườn Hàng năm
Tính theo các cở vườn:
10 feet x 10 feet – $43
10 feet x 20 feet – $57
10 feet x 40 feet – $85
Hỗ trợ tài chánh cho ai thiếu khả năng
trả phí mảnh vườn.

NGƯỜI LÀM VƯỜN GIÚP KHO THỰC PHẨM
• 61 khu vườn có chương trình gặt hái bớt hoặc dành

ra một “mảnh vườn biếu tặng” theo đó rau quả được
trồng với mục đích tặng cho kho thực phẩm hay
chương trình cung cấp buổi ăn.
• Năm 2017 toàn thể vườn nhân biếu tặng hơn

63.000 pound rau qu ả.

Ngoài niên phí, cần 8 tiếng lao động tình
nguyện trong việc trông nom khu công
cộng của vườn P-Patch.

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Chương trình Làm vườn Cộng đồng P-Patch
Ban Hàng xóm Seattle
ĐT:
(206) 684-0264
Email: p-patch.don@seattle.gov
Mạng: www.seattle.gov/neighborhoods/ppa tch/
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