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Thông Tin Cập Nhật Thú Vị về các Dự Án Công Viên và Cộng Đồng ở South Park 
  

Sở Công Viên và Giải Trí Seattle (Seattle Parks and Recreation, SPR) vui mừng được thực hiện năm dự án 
ở khu South Park trong hai năm tới. SPR đang làm việc với các phòng ban của Thành Phố để nâng cao 
chất lượng các công viên và không gian mở trong cộng đồng, giữ vai trò trung tâm trong việc đẩy mạnh 
những ưu tiên này cũng như Kế Hoạch Hành Động cho Duwamish Valley (Duwamish Valley Action Plan). 

“Chúng tôi rất háo hức khi được thúc đẩy các dự án này và giúp cộng đồng South Park tiếp cận các công 
viên, không gian mở và cơ sở vật chất vui chơi giải trí nhiều hơn. Mỗi dự án đều có sự tham gia góp ý 
trên diện rộng của cộng đồng khi chúng tôi làm việc với tất cả các phòng ban của Thành Phố cũng như 
các đối tác để giải quyết vấn đề bình đẳng, khả năng tiếp cận và hệ quả đối với sức khỏe cho tất cả mọi 
người trong khu dân cư sôi động này", ông Jesús Aguirre, Tổng Giám Đốc, cho biết.  

Dưới đây là thông tin cập nhật về các dự án cùng với thông tin liên hệ cho từng dự án nếu cộng đồng 
có  bất cứ câu hỏi nào. 

Tại Duwamish Waterway Park, SPR đã bắt đầu thi công từ hồi tháng 10 và công viên sau cải tạo sẽ mở 
cửa chào đón người dân vào mùa hè này. Dự án công viên do cộng đồng dẫn dắt này đã được thiết kế 
cẩn thận nhằm mở rộng tối đa không gian mở cho hoạt động vui chơi giải trí và lễ hội, cũng như giữ lại 
lối đi ra sông để hạ thủy xuồng loại nhẹ. Công viên sau cải tạo sẽ có một khu vui chơi mới, một lối đi 
thuận tiện cho người khuyết tật ở vòng ngoài cùng một loạt các tảng đá theo phong cách nghệ thuật 
trình diễn, các trang thiết bị mới của công viên với bàn dã ngoại phù hợp cho người khuyết tật, bếp 
nướng ngoài trời cùng vòi nước uống và khu vực rửa thực phẩm. Hội Bạn Hữu Công Viên Duwamish 
Waterway (Friends of Duwamish Waterway Park) đã hợp tác với Quỹ Công Viên Seattle (Seattle Parks 
Foundation) và huy động được hơn 1 triệu USD cho công tác cải tạo công viên. Để biết thêm thông tin, 
vui lòng liên hệ với Jessica Michalak, Điều Phối Viên Các Dự Án Hạ Tầng Cơ Bản, Sở Công Viên và Giải Trí 
Seattle, theo địa chỉ Jessica.michalak@seattle.gov, số điện thoại 206-470-9147 hoặc truy cập 
http://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/duwamish-waterway-park-activation. 

Tại Marra-Desimone Park, SPR đã trao thầu thi công cho A1 Landscaping & Construction. Công ty này sẽ 
triển khai ở công trường muộn nhất vào đầu tháng 2. SPR đã lập ra bản thiết kế công viên thông qua sự 
tham gia trên diện rộng của cộng đồng. Bản thiết kế mới này sẽ là điểm khởi đầu cho một công viên thu 
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hút, đa năng, phù hợp với người khuyết tật, làm tăng mức độ an toàn cũng như khả năng quan sát khu 
công viên/nông trại thông qua các nguyên tắc Phòng Ngừa Tội Phạm Thông Qua Thiết Kế Môi Trường 
(Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED). Được tạo nên nhờ những ưu tiên của cộng 
đồng và ngân sách, công viên sau cải tạo là một công trình phát triển công viên theo giai đoạn, bao gồm 
các đường đi bộ và lối đi thuận tiện cho người khuyết tật, một không gian xanh rộng mở ở trung tâm, 
một bãi đậu xe trải nhựa với chỗ đậu xe cho người khuyết tật theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ 
(Americans with Disabilities Act, ADA), hệ thống tưới tiêu mới kết hợp công nghệ kiểm soát bằng năng 
lượng mặt trời và trên 80 cây trồng cùng các khu vực trồng cỏ. Những giai đoạn sau của hạng mục phát 
triển công viên sẽ cần phải giải quyết các nhu cầu khác của cộng đồng/công viên, bao gồm khu vui chơi, 
ghế băng bổ sung, bàn dã ngoại, khu tụ tập (nơi tránh mưa gió, không gian hội nghị, Trung Tâm Thu 
Hoạch), các hạng mục cải tạo nông trại và cơ sở vật chất khác cho hoạt động vui chơi thể chất. Nằm 
trong dự án cải tạo Marra-Desimone Park, SPR đang phối hợp với Sở Giao Thông Seattle (Seattle 
Department of Transportation, SDOT) để thực hiện các hạng mục cải tạo đường phố cho phù hợp với 
người đi bộ trên S 7th St. và Director Ave. S, cũng như sẽ đưa các hạng mục cải tạo này vào dự án xây 
dựng sắp tới. Để liên tục cập nhật thông tin về dự án, vui lòng truy cập 
https://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/marra-desimone-park hoặc liên hệ với Jay 
Rood theo địa chỉ jay.rood@seattle.gov hoặc số điện thoại 206-516-9477.   

Song song với dự án Marra-Desimone Park, Chương Trình Hồi Sinh Đất Trồng P-Patch của chúng ta 
(Rejuvenate our P-Patches Program) dưới sự hợp tác giữa SPR và Sở Khu Phố (Department of 
Neighborhoods) sẽ tiến hành cải tạo ở khu vực phía Đông của khu đất hiện đang có nông trại và Đất 
Trồng P-Patch.  Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Michelle Whitfield tại địa chỉ 
Michelle.Whitfield@seattle.gov hoặc số điện thoại 206-465-8492.  

Tại Trung Tâm Cộng Đồng South Park (South Park Community Center), SPR đang ở giai đoạn thiết kế 
cuối cùng cho dự án tái phát triển khu đất. Dự án này sẽ gồm có sân chơi nước, khu vui chơi, khu vực dã 
ngoại, bãi cỏ, khu đỗ xe rộng, khu vực thả rông chó và một sân thể thao đa năng với diện tích tiêu chuẩn. 
Dự án này cũng sẽ có một sân cỏ nhân tạo tổng hợp bốn mùa được chiếu sáng cùng đường đi bộ vòng 
quanh, thực hiện với sự hợp tác của Seattle Academy (SAAS). Việc thi công sẽ bắt đầu vào cuối mùa 
xuân năm 2021 và sẽ hoàn thành vào mùa thu năm 2022. Dự án này sẽ diễn ra đồng thời với Dự Án Ổn 
Định Hóa Trung Tâm Cộng Đồng South Park (South Park Community Center Stabilization Project). Đây 
là dự án sẽ giải quyết nhiều nhu cầu quan trọng về bảo trì, khả năng sử dụng của người khuyết tật và 
nhu cầu của chương trình ở Trung Tâm Cộng Đồng South Park (South Park Community Center). Dự án sẽ 
có hạng mục thay mới mái nhà, nâng cấp hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (heating, 
ventilation, and air conditioning, HVAC), cải tạo nhà vệ sinh, bếp và không gian sảnh, kết hợp bổ sung 
vách ngăn phòng tập thể hình và thay mới sàn phòng đa năng.  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
https://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/south-park-community-center-site-
redevelopment hoặc liên hệ với Toby Ressler tại địa chỉ toby.ressler@seattle.gov hoặc số điện thoại 206-
615-1482.   

Dự án Quảng Trường South Park (South Park Plaza) tọa lạc trên Đường Đi Bộ Bên Sông South Park 
(South Park River Walk), một yếu tố trong Kế Hoạch Tầm Nhìn Không Gian Xanh South Park (South Park 
Green Spaces Vision Plan). Năm 2014, SPR đã mua lại khu đất rộng 0,83 mẫu để cộng đồng South Park 
được tiếp cận không gian ngoài trời trong khu vực đô thị mật độ cao này, và đã làm việc với cộng đồng 
về thiết kế sơ đồ. Chúng tôi đang đưa ra phương án thiết kế cuối cùng, trong đó có một bãi cỏ ngoài trời, 
không gian sự kiện chính, các hạng mục vui chơi, các dãy bệ ngồi, lối đi bộ thuận tiện cho người khuyết 
tật, mương lọc sinh học, hệ thống tưới tiêu và cải tạo cảnh quan. SPR dự kiến dự án sẽ bắt đầu thi công 
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vào mùa Đông/Xuân 2022 và hoàn thành vào mùa Thu/Đông 2022. Dự án này cũng đang phối hợp với 
SDOT để cải thiện lưu thông và khả năng đi vào S. Dallas Street, 14th/Bridge và S. Orr Street, tạo thuận 
lợi cho người đi bộ và xe cộ ở điểm kết nối không gian mở quan trọng này giữa Khu Công Sở và Thương 
Mại (Business District) của South Park với khu vực sông. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
https://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/south-park-plaza-landbanked-site-park-
development hoặc liên hệ với Jay Rood tại địa chỉ jay.rood@seattle.gov hoặc số điện thoại 206-516-
9477.  

Christina Hirsch (xưng hô là bà/cô/chị) 
Trưởng Phòng Truyền Thông (Cao Cấp) 
Thành Phố Seattle, Sở Công Viên và Giải Trí Seattle 
206-684-7241 
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