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Thứ Ba, 6 tháng Tư, 2021 
          

GARDEN GROVE MỜI CỘNG ĐỒNG THAM DỰ BUỔI DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN LIÊN 
QUAN ĐẾN NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI XÂY THÊM CÁC CĂN NHÀ PHỤ (ADU) 

 

Vào thứ Năm, ngày 15 tháng Tư, 2021, từ 9:00 đến 11:00 giờ sáng, Thành phố Garden 

Grove sẽ tổ chức một buổi diễn đàn trực tuyến (virtual) thông qua Zoom để thảo luận về các quy 

định về quy hoạch cũng như cập nhật những điều lệ xây dựng liên quan đến việc xây các căn nhà 

phụ (Accessory Dwelling Unit - ADU và Junior Accessory Dwelling Unit – JADU.)  Cư dân cộng đồng 

và các nhà thầu xây dựng nếu muốn tham dự diễn đàn ADU 101 Forum hãy truy cập trang 

www.ggcity.org/adu-101.  Hạn chót để ghi danh là thứ Tư, ngày 14 tháng Tư, 2021. 

Nhà phụ (ADU) là một căn hộ riêng biệt với đầy đủ tiện nghi sinh sống cho một hoặc nhiều 

người.  ADU có thể dính liền hoặc tách rời, và nằm trên cùng một lô đất chung với căn nhà chính 

(single-family) hoặc trong các khu chung cư (multi-family development.)  ADU bao gồm các điều 

khoản an toàn về sinh hoạt, nghĩ ngơi, ăn uống, nấu nướng và vệ sinh. 

Nhà phụ (JADU) có diện tích tối đa là 500 sqft và nằm trong khu nhà chính (single-family 

residence.) JADU có thể có nhà tắm riêng (sanitation facilities) hoặc dùng chung nhà tắm trong căn 

nhà chính. 

Trong cuộc họp thường lệ của Hội Đồng Thành Phố vào ngày 23 tháng Ba, 2021, Thành phố 

đã chấp thuận các sửa đổi để thông qua Sắc lệnh số 2919, liên quan đến các quy định mới để xây 

các căn nhà phụ ADU và JADU. 
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 Để biết thêm thông tin về ADU và JADU, bao gồm những Câu Hỏi Thường Gặp, hãy truy cập 

trang mạng ggcity.org/planning/adu hoặc gọi (714) 741-5312.  Diễn đàn ADU 101 Forum cũng sẽ 

được thâu âm lại và sẽ có trên trang mạng ggcity.org/planning/adu.         

                                      ###                           


