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Ban phục vụ cộng đồng
Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018
THÀNH PHỐ TIẾP THU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CỘNG ĐỒNG
LÊN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, SỮA SANG CÔNG VIÊN
Thành phố Garden Grove hiện đón nhận những góp ý từ cộng đồng để giúp
phát triển Kế hoạch tổng thể Công viên, Giải trí và Cơ sở trong 15 năm. Thành phố
kêu gọi cư dân Garden Grove và những người thường xuyên lui tới các công viên
trong Thành phố tham gia cuộc khảo sát trực tuyến. Các bản khảo sát trực tuyến
hiện có tại ggcity.org/parksurvey bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn, và tiếng
Tây Ban Nha. Bản khảo sát cũng có sẵn tại Recreation Counter tại lầu 1 trong City
Hall, địa chỉ là 11222 Acacia Parkway. Cuộc khảo sát sẽ kéo dài cho đến Thứ Sáu,
ngày 8 tháng Hai, 2019.
Kế hoạch tổng thể về Công viên, Giải trí và Cơ sở sẽ giúp hướng dẫn Thành
phố trong việc lập kế hoạch, bảo trì và phát triển và/hoặc sửa chữa các công viên
và cơ sở giải trí Garden Grove. Một phần tài trợ có thể đến từ Dự luật 68, ‘The
Parks, Environment, and Water Bond’, được cử tri California thông qua vào ngày
5 tháng Sáu, 2018.
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Thành phố sẽ tổ chức các cuộc hội thảo cộng đồng để nhận thêm phản hồi từ
người dân và người sử dụng công viên. Các cuộc họp sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy,
ngày 9 tháng Hai, 2019 tại Trường Hilton D. Bell, tọa lạc tại 12345 Springdale
Street, lúc 11:00 giờ sáng, tại phòng Multipurpose Room; và vào Thứ Năm,
ngày 21 tháng Hai, 2019 tại Garden Grove Community Meeting Center, tọa lạc
tại 11300 Stanford Avenue, lúc 6:00 giờ chiều, tại Phòng B.
Để biết thêm chi tiết, liên lạc cô Janet Pelayo, Ban Phục vụ cộng đồng,
tại (714) 741-5200, hoặc gởi email về janetp@ggcity.org.
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