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THÀNH PHỐ MỜI CỘNG ĐỒNG THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN  

VỀ 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 được xem như để hướng dẫn duy trì, cải thiện và phát triển một khu rừng đô 

thị ở Garden Grove.  Vì thế, một cuộc khảo sát trực tuyến có sẵn và có thể được truy cập tại 

http://bit.ly/gg-urban-forest-plan cho đến Thứ Hai, ngày 30 tháng 11.  Bản khảo sát cũng có 

thể được hoàn thành tại các công viên địa phương những ngày sắp tới đây. 

Vào Chủ Nhật, 22 Tháng 11 và Thứ Hai, 23 Tháng 11, nhà tư vấn dự án, Davey 

Resource Group (DRG), sẽ thay mặt Thành phố tổ chức các sự kiện tại các công viên Garden 

Grove, và những ai sử dụng công viên có cơ hội tham gia điền vào bản khảo sát.  Những 

người hay sử dụng công viên có thể ghé DRG với bảng chỉ dẫn Kế hoạch Quản lý rừng đô thị.  

Sau đây là ngày, giờ và các địa điểm: 

 Ngày 22 tháng 11, 8:00 giờ sáng đến 12 giờ trưa:  Phía Đông của Công viên Haster Basin 

Park, tọa lạc tại 12952 Lampson Avenue; 

 Ngày 22 tháng 11, 1:00 giờ trưa đến 5:00 giờ chiều: Công viên Garden Grove Park, tọa lạc tại 

số 9301 Westminster Avenue, giữa Deodara Drive và Atlantis Way; 

 Ngày 23 tháng 11, 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa: Village Green Park, tọa lạc tại 12732 Main 

Street; 

 Ngày 23 tháng 11, 1:00 giờ trưa đến 5:00 giờ chiều: Công viên Eastgate Park, nằm ở 12001 

Đường St. Mark. 
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Những ai tham gia hoàn thành bản khảo sát trong thời gian này sẽ nhận được túi quà 

miễn phí từ Thành phố. 

Với các rủi ro sức khỏe liên quan đến COVID-19, nhân viên DRG sẽ luôn đeo khăn che 

mặt; duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 6 foot với những người sử dụng công viên; cung cấp 

nước khử trùng tay (hand sanitizer) nơi các cuộc điều tra được hoàn thành; và khử trùng tất 

cả các thiết bị sau mỗi lần sử dụng. 

Vui lòng ở nhà nếu bạn hoặc một người nào đó trong gia đình của bạn có kết quả xét 

nghiệm dương tính với coronavirus hoặc gặp các triệu chứng giống cúm, chẳng hạn như ho, 

hắt hơi, sốt hoặc khó thở. 

Cuộc khảo sát Urban Forest Management Plan là một phần của chiến dịch ‘Re: Imagine 

Garden Grove’, nhằm mục đích làm đẹp không gian mở của Garden Grove với những bụi cây 

dọc theo những con đường tạo nên môi trường thân thiện cho người đi bộ và đi xe đạp.  Bản 

khảo sát sẽ giúp Thành phố xác định và hiểu rõ những giá trị trong phát triển đô thị Thành 

phố. 

Để biết thêm chi tiết, xin xem tại trang ggcity.org/urban-forest hoặc gọi về số (714) 

741-5181. 
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