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Thứ Tư, 28 tháng Mười, 2020  

 
THÀNH PHỐ GIỚI THIỆU BUỔI HỘI THẢO NGÀY 14 THÁNG 11 SẮP TỚI ĐỂ 

NÂNG CẤP CÔNG VIÊN WOODBURY 
          

 Vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020, lúc 11:00 sáng, Thành phố sẽ tổ chức một buổi hội thảo cộng 

đồng để thảo luận về những sữa chữa nâng cấp cho công viên Woodbury trong tương lai.  Cư dân khu vực lân cận và 

người sử dụng công viên được mời tham dự trực tiếp hoặc qua mạng (virtual).  Hội thảo trực tiếp sẽ được tổ chức tại 

Woodbury Park, địa chỉ 13800 Rosita Place.  Để truy cập cuộc hội thảo online, hãy truy cập ggcity.org/parksplan.  

Truy cập vào ZOOM sẽ bắt đầu lúc 10:45 sáng, Thứ Bảy, ngày 14 tháng 11. 

 Buổi hội thảo cộng đồng là một phần trong đơn xin tài trợ năm 2020 của Thành phố cho Dự luật 68 của 

California, Đạo luật Công viên, Môi trường và Trái phiếu năm 2018.  Thông qua Chương trình Phục hồi Cộng đồng và 

Phát triển Công viên Toàn tiểu bang (SPP) của Dự luật 68, Thành phố có thể nộp đơn xin tối thiểu là $200,000 đô-la 

và tối đa là $8.5 triệu để sửa chữa và nâng cấp một công viên địa phương.  Hiện tại, công viên Woodbury là cơ hội tốt 

nhất để nộp đơn xin tài trợ SPP dựa trên diện tích của công viên và thu nhập trung bình mỗi hộ gia đình xung quanh.  

 Những người muốn đến thăm dự hội thảo trực tiếp được yêu cầu tuân theo các quy trình chăm sóc sức khỏe 

do quận và tiểu bang đưa ra, chẳng hạn như ở nhà nếu bạn cảm thấy ốm hoặc có các triệu chứng giống bệnh cúm; 

luôn đeo khăn che mặt; và duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 6-feet với những người bên ngoài hộ gia đình của bạn. 

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại ggcity.org/parksplan hoặc gọi cho Ban phục vụ Cộng  

 
đồng tại số (714) 741-5200.                                     
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