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THÀNH PHỐ CẦN CỘNG ĐỒNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO 
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG ĐÔ THỊ 

                 
  Thành phố đang phát triển Kế hoạch quản lý rừng đô thị (Urban Forest Management 

 Plan) 40 năm, sẽ đóng vài trò hướng dẫn để duy trì, cải thiện và phát triển một khu rừng 

 đô thị ở Garden Grove.  Vì vậy, cộng đồng được mời tham gia phát triển UFMP bằng cách 

 tham dự buoi hội thảo công khai vào Thứ Ba, ngày 18 tháng Hai, 2020, từ 6:00 giờ tối 

 đến 8:00 tối, tai Phòng B Butterfield của Trung tâm Hội nghị Cộng đồng Garden Grove, 

 tọa lạc tại 11300 Stanford Avenue.   

  Tại buổi hội thảo công cộng, một bài thuyết trình tương tác sẽ làm nổi bật khu 

 rừng đô thị hiện tại của Thành phố và giá trị đằng sau sự mở rộng và nâng cao.  Các 

 chủ đề khác bao gồm phát triển kế hoạch UFMP và các mục tiêu tiềm năng dài hạn và 

 ngắn hạn.  

  Ngoài ra, cộng đồng được khuyến khích tham gia điền vào một cuộc khảo sát trực 

 tuyến sẽ giúp Thành phố xác định và hiểu các giá trị cộng đồng trong khu công nghiệp đô 

 thị.  Khảo sát trực tuyến có thể được truy cập tại http://bit.ly/gg-urban-forest-plan, cho 

 đến Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4, 2020.   
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  Là một phần của chiến dịch Reimagine Garden Grove, dự án UFMP sẽ giúp làm 

 đẹp các không gian của Garden Grove với các tán cây sống dọc theo các lối đi thân thiện 

 với xe đạp và người đi bộ.  Nhờ khoản tài trợ trị giá $574,000 của Bộ Lâm nghiệp và 

 Phòng cháy chữa cháy California (CAL FIRE), Thành phố sẽ trồng hơn 350 cây  

 dọc theo đường dành cho xe đạp và người đi bộ từ đường phố Nelson đến Brookhurst 

 Street. 

  Các loại cây được lựa chọn và phê duyệt bởi CAL FIRE bao gồm: Coast Live Oak, 

 Thornless Palo Verde, Carolina Laurel Cherry, Arizona Cypress, Western Redbud, Toyon, 

 Scrub Oak, Fernleaf Catalina Ironwood, Sweet Bay Laurel và Black Peppermint Tree. 

  Việc lắp đặt rừng đô thị sẽ được công bố tại sự kiện Open Street hàng năm lần thứ 

 4, sẽ được tổ chức vào tháng Mười, 2020.   

  Để biết thêm thông tin, liên lạc ông Paul Guerrero, Phòng Phát triển Kinh tế và 

 Cộng đồng, tại số (714) 741-5181. 
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