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Seattle Parks Legacy Plan Citizens Committee (Ủy Ban Công 

Dân Về Kế Hoạch Di Sản Của Sở Phụ Trách Công Viên Seattle)  
tổ chức buổi điều trần công cộng 

Được chỉ định để xem xét các lựa chọn tài trợ trong tương lai của Seattle Parks and 
Recreation (Sở Phụ Trách Công Viên và Hoạt Động Giải Trí Seattle), The Parks Legacy 
Citizens Advisory Committee (Ủy Ban Cố Vấn Công Dân Về Di Sản Công Viên) kính 
mời cộng đồng đến tham dự buổi điều trần công cộng vào thứ Năm, ngày 7 tháng Mười 
Một, 2013 bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại Trung Tâm Cộng Đồng Miller. 

Seattle Parks and Recreation đã gửi thư mời đặc biệt đến người di dân, người tị nạn, 
người da màu, và các cộng đồng đa sắc tộc khác để đến tham gia và nói chuyện tại 
buổi điều trần công cộng này. Ý kiến đóng góp từ những cộng đồng này rất quan trọng 
trong việc định hướng tương lai chung cho các công viên công cộng và các chương 
trình giải trí của Seattle. 
 
Là một phần trong nỗ lực tiếp xúc cộng đồng của Parks (Sở Phụ Trách Công Viên), 
Nhóm Thay Đổi Race and Social Justice Initiative (RSJI – Đề Xướng Công Bằng Chủng 
Tộc và Xã Hội) đã tiến hành tiếp xúc cộng đồng nhằm thu thập ý kiến đóng góp từ các 
cộng đồng thiếu đại diện trước đây trong mùa hè năm nay. 
 
Mục đích của Nhóm Thay Đổi là tạo cơ hội đóng góp ý kiến cho các cộng đồng có thể 
chưa từng tham gia vào các tiến trình lập kế hoạch trước đây. Bằng cách đến những 
nơi các cộng đồng này gặp gỡ, giao tiếp và sinh sống, Nhóm Thay Đổi có thể mang lại 
một tiếng nói tổng thể mới cho tiến trình này.  
 
Hiện tại có 37 đề xướng đầu tư (đề nghị tài trợ) được đề xuất chung bằng biện pháp bỏ 
phiếu tài trợ cho công viên trong tương lai. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên sơ khởi cho 37 
đề xướng đầu tư được đề xuất này đã diễn ra ở ba ủy ban phụ: Các Chương Trình và 
Dịch Vụ Hiện Có, Các Chương Trình và Dịch Vụ Mới và Quan Hệ Cộng Tác. Trong 
tháng Mười Một và tháng Mười Hai, danh sách ưu tiên từ ủy ban phụ sẽ được nhập lại 
thành một danh sách ưu tiên cho toàn bộ Ủy Ban Di Sản. 
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Những ví dụ về các đề xướng đầu tư này được ưu tiên theo ủy ban phụ về Các Chương 
Trình và Dịch Vụ Hiện Có là bảo trì công viên và các chương trình dành cho người cao 
niên và thanh thiếu niên tại trung tâm cộng đồng. Những ví dụ về đề xướng đầu tư được 
ưu tiên theo ủy ban phụ về Các Chương Trình Mới là hình thành những công viên và 
chương trình mới và cải thiện tình trạng an toàn ở công viên. Ủy ban phụ về Quan Hệ 
Cộng Tác dành ưu tiên việc cộng tác tài trợ với các cơ quan thành phố và các tổ chức 
vô vị lợi chẳng hạn như Sở Thú và Nhà Thủy Sinh. 
 
Thêm vào đó Ủy Ban đã nghe thuyết trình về các cơ cấu tài trợ khác nhau có thể xảy ra 
chẳng hạn như thuế ngắn hạn, dài hạn và cố định và khu công viên đô thị. Ủy Ban cũng 
sẽ thảo luận chi tiết hơn về những lựa chọn này. Trước khi điều đó xảy ra, Ủy Ban 
muốn lắng nghe góp ý từ công chúng Seattle. 
  
Buổi điều trần công cộng vào ngày 7 tháng Mười Một là một cơ hội cho tất cả 
các cộng đồng tham gia vào tương lai của Seattle Parks (Sở Phụ Trách Công 
Viên Seattle). Điều khẩn thiết là Parks Legacy Citizens Advisory Committee cần 
biết đến người di dân, người tị nạn, người da màu, và các cộng đồng đa sắc tộc 
khác khi họ tiến hành thực hiện thứ tự ưu tiên cho các đề xướng tài trợ qua biện 
pháp bỏ phiếu trong năm 2014.  Tin tức về công việc của Ủy Ban Di Sản có trên 
trang mạng: http://www.seattle.gov/parks/legacy/committee.htm. 

Seattle Parks and Recreation quản lý một hệ thống công viên rộng 6,200 mẫu đất gồm 
465 công viên và các khu vực thiên nhiên rộng lớn.  Sở Phụ Trách Công Viên cung ứng 
các sân chơi thể thao, sân quần vợt, khu vực vui chơi, khu vườn đặc biệt, hơn 25 dặm 
đại lộ và 120 dặm đường mòn. Sở Phụ Trách Công Viên cũng quản lý nhiều cơ sở gồm 
26 trung tâm cộng đồng, tám hồ bơi trong nhà, bốn trung tâm giáo dục môi trường, hai 
trung tâm thủ công nhỏ, bốn sân gôn, một sân vận động ngoài trời và nhiều hơn nữa.  
Citizens Advisory Committee (Ủy Ban Cố Vấn Công Dân) đang xin góp ý của quý vị về 
việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các lựa chọn tài trợ cho những dịch vụ và các cơ sở lớn này. 

Thị Trưởng và Hội Đồng đã hình thành một ủy ban xét duyệt bản thảo Parks Legacy 
Plan (Kế Hoạch Di Sản Công Viên) (http://www.seattle.gov/parks/legacy) và đề xuất các 
lựa chọn để điều hành việc tài trợ và bảo trì. Bản hiệu đính Parks Legacy Plan: Draft 
Goals and Strategies (Kế Hoạch Di Sản Công Viên: Bản Thảo Các Mục Đích và Chiến 
Lược) có thể được tải xuống từ trang mạng của dự án. Ủy ban sẽ hoàn tất các đề nghị 
sơ bộ cho Thị Trưởng và Hội Đồng trước tháng Mười Hai năm 2013.  
 
Các thành viên hội đồng là: 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; David Namura; và Erika Nuerenberg-Melroy. 

Để biết thêm tin tức, xin vào trang 
mạng  http://www.seattle.gov/parks/legacy/committee.htm. 

Để có phương tiện họp đặc biệt hoặc dịch vụ thông dịch tại buổi họp, xin liên lạc 
Susanne Rockwell qua điện thư susanne.rockwell@seattle.gov hoặc số điện thoại 206-
733-9702. 
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