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Sở Phụ Trách Công Viên Seattle, ủy ban công dân sẽ họp với 
cộng đồng về nguồn tài trợ có thể cho công viên trong dự luật 

đưa vào lá phiếu 
 

Sở Phụ Trách Công Viên và Hoạt Động Giải Trí Seattle sẽ tổ chức ba buổi họp cộng đồng vào tháng 
Giêng để đón nhận sự góp ý về công việc đã hoàn thành bởi Ủy Ban Cố Vấn Thừa Hưởng Di Sản Công 
Viên của Công Dân (Parks Legacy Citizens’ Advisory Committee) để chuẩn bị cho dự luật được đưa vào 
lá phiếu về nguồn tài trợ có thể cho công viên và hoạt động giải trí năm 2014.  

Các buổi họp sẽ được tổ chức vào: 

• Thứ Năm, ngày 23 tháng Giêng, tại Trung Tâm Cộng Đồng International District/Chinatown, số 
719 8th Ave. S, lúc 6 giờ chiều. 

• Thứ Bảy, ngày 25 tháng Giêng, tại Trung Tâm Cộng Đồng High Point, số 6920 34th Ave. SW, lúc 
1 giờ trưa (có giữ trẻ miễn phí) 

• Thứ Năm, ngày 30 tháng Giêng, tại Trung Tâm Cộng Đồng Bitter Lake, số 13035 Linden Ave. N, 
lúc 7 giờ tối. 

Các buổi họp sẽ có phần thuyết trình vắn tắt nhằm miêu tả cách ủy ban đặt mức độ ưu tiên cho danh 
sách các sáng kiến về đầu tư có thể thực hiện. Sau đó sẽ là các buổi hội thảo chuyên môn nhằm tìm 
kiếm sự góp ý của cộng đồng vào ba lãnh vực cụ thể.  

1. Các ưu tiên. Ủy Ban có tìm được sự quân bình đúng trong việc: 1) gìn giữ các tài sản công viên 
và hoạt động giải trí mà Thành Phố hiện đang sở hữu; 2) các chương trình tài trợ, các lớp học và 
dịch vụ dành cho cộng đồng; và 3) chuẩn bị cho tương lai qua việc phát triển các khu đất công 
viên “thuộc ngân hàng địa ốc” thành các công viên mới và mua thêm đất công viên mới hay 
không? 

2. Tầm cỡ. Những người tham dự sẽ tìm hiểu mức độ tài trợ khác nhau sẽ ảnh hưởng thế nào đến 
các khoản thuế của chủ nhà, và sau đó đưa ra góp ý về tầm cỡ của chương trình tài trợ được 
xem là thích hợp. 

3. Cách thức tài trợ. Ban đặc trách sẽ giải thích về sự khác biệt giữa các khoản thuế thu được 
thuộc loại ngắn hạn, dài hạn, và vĩnh viễn, và so sánh những thứ đó với cơ cấu tổ chức của khu 
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công viên đô thị (MPD). Sau đó những người tham dự sẽ được yêu cầu đưa ra ý kiến về cách 
thức nào phù hợp nhất cho Seattle, và sẽ được cho cơ hội để trình bày các ý tưởng hoặc mối 
quan tâm về từng lựa chọn. 

Sở Phụ Trách Công Viên và Hoạt Động Giải Trí đã bắt đầu thực hiện Kế Hoạch Thừa Hưởng Di Sản 
Công Viên (Park Legacy Plan), nhằm hình thành những căn bản về nguồn tài trợ trong dự luật được đưa 
vào lá phiếu, cách đây hơn một năm. Tiến trình đã bắt đầu với hàng loạt các thăm dò ý kiến cộng đồng 
và người dân sử dụng công viên, và lên đến điểm cao nhất với sáu buổi họp công cộng trong toàn thành 
phố để thu thập sự góp ý. Tiến trình đã chú trọng vào việc đem đến nhiều ý kiến hợp ý với nhau về cách 
thức để Sở Phụ Trách Công Viên và Hoạt Động Giải Trí có thể đáp ứng các nhu cầu ngày càng phong 
phú của một thành phố đầy sức sống.  

Sau khi Sở Công Viên Seattle công bố bản thảo thứ hai của Kế Hoạch Thừa Hưởng Di Sản Công Viên 
vào tháng Sáu năm 2013, Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố triệu tập một Ủy Ban tình nguyện về Cố 
Vấn Thừa Hưởng Di Sản Công Viên của Công Dân để cố vấn cho họ về những kết quả mà dự luật được 
đưa vào lá phiếu về nguồn tài trợ cho công viên sẽ phải chịu và loại cách thức tài trợ nào cần thực hiện – 
tiền thuế hay khu công viên đô thị.  

Vào tháng Mười Hai, ủy ban đã công bố báo cáo sơ khởi và bản thảo đầu tiên về danh sách ưu tiên bao 
gồm các chương trình và dịch vụ mà ủy ban tin là nên được tài trợ. Tại mỗi buổi họp, ủy ban đón nhận 
các ý kiến của công chúng, và đã tổ chức buổi họp góp ý công cộng vào tháng Mười Một.  

Tại buổi họp cộng đồng vào tháng Giêng, công chúng sẽ tìm hiểu thêm về những đề nghị của ủy ban, có 
đầy đủ hiểu biết về những lựa chọn tài trợ khả dĩ, và gặp gỡ cũng như nói chuyện với các ủy viên của ủy 
ban.   

Sau các buổi họp cộng đồng vào tháng Giêng, ủy ban sẽ tái triệu tập vào tháng Hai để xem lại, và có thể 
duyệt lại, các đề nghị sơ khởi của ủy ban dựa trên ý kiến của công chúng; và họ sẽ thảo luận và đưa ra 
sự đề nghị về tầm cỡ và loại dự luật tài trợ. Ủy ban sẽ gửi các đề nghị cuối cùng của mình cho Thị 
Trưởng và Hội Đồng Thành Phố vào ngày 12 tháng Ba.  

Các ủy viên trong ủy ban gồm có: Barbara Wright, Đồng Chủ Tịch; Charlie Zaragoza, Đồng Chủ Tịch; 
Thatcher Bailey; Steve Daschle; Juli Farris; Bill Farmer; Thomas Goldstein; Jessie Israel; Diana Kincaid; 
Michael Maddux; Brice Maryman; Yalonda Gill Masundire; Mustapha Math; Erika Melroy; và David 
Namura. 

Muốn biết thêm, hãy đọc Báo Cáo Tạm của Ủy Ban Thừa Hưởng Di Sản. Có đăng trong 
www.seattle.gov/parks/legacy/committee, hoặc bản in giấy có để tại các trung tâm cộng đồng và hồ bơi. 
Bản Báo Cáo Tạm bao gồm các chi tiết về tiến trình, lý do căn bản, và các đề nghị tạm thời.  

Thông tin chi tiết về từng sự đầu tư được đề nghị và cách thức tài trợ có thể thực hiện cũng có đăng 
trong trang web của Ủy Ban Cố Vấn Thừa Hưởng Di Sản Công Viên của Công Dân, và sẽ có sẵn tại các 
buổi họp. 

Những ai muốn đóng góp ý kiến, nhưng không thể đến dự buổi họp có thể viết và gởi các ý kiến, những ý 
kiến này cũng có giá trị giống như các ý kiến bằng lời nói. Xin email các ý kiến đến 
parkslegacy@seattle.gov.   
 
Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch hoặc phương tiện đặc biệt tại buổi họp, xin email cho 
parkslegacy@seattle.gov hoặc gọi cho Susanne Rockwell (206-733-9702).  
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