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Bắt đầu thi công tại Công Viên Duwamish Waterway
Seattle Parks and Recreation (Sở Quản Lý Công Viên và Giải Trí Seattle, SPR) sẽ bắt đầu thi công các
Hạng Mục Cải Tạo Công Viên Duwamish Waterway, 7900 10th Ave S, ở khu vực South Park vào
tháng 10 năm 2020. SPR đã mua lại khu đất rộng 1.3 mẫu (khoảng 5,261 m2) từ Quận King sau một
quy trình do cộng đồng dẫn dắt để biến khu đất này thành một công viên bên sông lâu dài cho cộng
đồng. Hội Bạn Hữu Công Viên Duwamish Waterway (Friends of Duwamish Waterway Park) đã hợp tác
với Seattle Parks Foundation, huy động được hơn 1 triệu USD cho công tác cải tạo công viên.
Tầm nhìn cộng đồng đã yêu cầu phải có các hạng mục cải thiện đáng kể cho công viên để biến nơi đây
thành một không gian thân thiện, tốt cho sức khỏe, dành cho các gia đình, thanh thiếu niên và người
cao niên. Bản thiết kế cuối cùng bổ sung những hạng mục thân thiện trong công viên, bao gồm:
•
•
•

cải tạo con đường nhỏ vòng quanh công viên với một chuỗi đá cuội tạo hình nghệ thuật giàu ý
nghĩa, làm tăng thêm giá trị cho cảnh sông bằng những thông điệp liên quan đến cộng đồng và
lịch sử khu vực;
một sân chơi phù hợp với mọi lứa tuổi, gồm có một cụm vận động leo trèo và đường trượt zip,
cũng như đá cuội, khúc gỗ và ghế băng; và
trang bị mới cho công viên, với các bàn dã ngoại phù hợp với người khuyết tật, thiết bị tổ chức
tiệc nướng, vòi uống nước và khu vực rửa chân, bổ sung ghế băng và giá dựng xe đạp.

Công viên đã được bài trí bố cục cẩn thận để 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. Hoạt động quản lý cây xanh
sẽ giúp tô điểm khắp công viên và sẽ trồng mới loại cây ven sông để kiểm soát tình trạng xói mòn và
bổ sung cho cây trồng bản địa ven bờ mà Sở Công Viên và Giải Trí Seattle đã trồng qua nhiều năm.
Trong quá trình mua lại khu đất, SPR đã được cho biết là phần đất bên dưới bãi cỏ kế bên sông ở khu
vực phía Đông Bắc của khu đất bị nhiễm độc asen nồng độ cao. Để chuẩn bị thi công, SPR đã gửi một
bản kế hoạch khử độc chất lên Sở Sinh Thái Washington (Washington Department of Ecology) và SPR
đang hoàn thiện kế hoạch cho khu đất với Sở này.
SPR sẽ bắt đầu công việc khắc phục chất đất trước khi thi công. Phần đất ở khu vực phía Đông Bắc
của khu công viên sẽ được chuyển đi và thay bằng đất đắp sạch. Sau khi tham vấn chuyên gia trồng

cây của SPR và để giữ lại cây to trong công viên, SPR sẽ sử dụng phương pháp đào khí nén để loại
bỏ phần đất xung quanh các vùng rễ cây quan trọng. Chuyên gia trồng cây của SPR sẽ giám sát công
việc này để giảm thiểu ảnh hưởng đối với cây cối và quan sát xem đất sạch có được đắp chính xác
quanh các cây này không. Chúng tôi dự kiến sẽ phải loại bỏ khoảng 80 yard khối (61.2 m3) đất hoặc
hơn trong hành động đầu tiên này. Hầu hết công tác khử độc chất sẽ được hoàn tất trước khi bắt đầu
cải tạo công viên; mọi công việc khử độc chất còn lại trên phần đất của SPR sẽ được điều phối thực
hiện cùng với việc thi công các hạng mục cải tạo công viên. Việc khử độc chất trên khu đất không phải
của Sở Công Viên và Giải Trí Seattle không thuộc dự án này.
Chúng tôi dự kiến sẽ trao hợp đồng thi công các hạng mục cải tạo công viên vào cuối tháng 9 năm
2020, bắt đầu thi công vào cuối tháng 10 năm 2020 và hoàn thành vào mùa hè năm 2021.
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 206470-9147, hoặc truy cập http://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/duwamish-waterwaypark-activation.

