NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DỰ ÁN
Tổng quát

Các Mốc Hạn Định
của Dự Án

N: Stanford Avenue / Euclid Street
S: Garden Grove Boulevard
W: Main Street / Taft Street
E: 9th Street

Thời Hạn
Tháng
Tư 2019

= Họp Ủy
Ban Tư Vấn

Tháng
Năm

Ra mắt Dự án: Lễ hội
Strawberry Festival

Tháng
Sáu

Thu thập dữ liệu, phân tích,
trình bày khái niệm sơ khởi

Tháng
Bảy

Tiếp cận công chúng &
thẩm định những nội
dung: Các sự kiện
quảng bá dự án, công cụ
khảo sát/bản đồ, các
chiến dịch truyền thông

Tháng
Tám
Tháng
Chín
Tháng
Mười
Tháng
Mười Một
Tháng
Mười Hai
Tháng
Giêng
Tháng
Hai 2020

Đúc kết khái niệm,
phương cách, ý kiến
đóng góp
phác thảo đề án

đúc kết đề án

chuẩn thuận đề án

Sẽ thành lập một Ủy ban Tư vấn để
hướng dẫn việc khai triển Đề án này.
Quý vị muốn tham gia ủy ban, hoặc
muốn biết thêm thông tin, xin gửi
email cho Alana Chang tại địa chỉ
alanac@ggcity.org

Dựa trên đà phát triển hiện thời: Hãy hình dung thành phố Garden
Grove với những nỗ lực gần đây, dự án Active Downtown nhằm mục
đích tạo ra một cộng đồng Downtown (Trung Tâm) Garden Grove an
toàn hơn, đi lại dễ dàng và năng động hơn. Thành phố hướng đến việc
xây dựng khu Downtown thành một địa điểm độc đáo và phát triển mọi
mặt, tại đây, cư dân và khách thập phương có thể thoải mái đi bộ, lái xe
đạp, và sử dụng các loại vận chuyển tùy nghi lựa chọn. Đóng góp vào
việc phát triển môi trường và kinh tế khu Downtown được năng động,
Đề án Active Downtown sẽ đưa ra những phương cách uyển chuyển
nhằm giúp cho việc đi lại trong các khu vực và đi vào khu trung tâm của
Downtown được thuận tiện.

Mục Tiêu Cần Đạt
KHẢ NĂNG KẾT NỐI

Tạo ra những đường nối kết tốt hơn và hoàn chỉnh hơn để ra
vào Downtown Garden Grove

DỄ DÀNG TỚI NƠI CẦN ĐẾN

Giúp mọi người tới những nơi mong muốn trong khu
Downtown qua việc phát triển văn hóa đi bộ, đi xe đạp và các
loại vận chuyển khác đang thịnh hành

NGHỆ THUẬT & VĂN HÓA DOWNTOWN

Tạo nên một khu Downtown năng động, đưa nghệ thuật và
không gian công cộng vào các khu vực nhà cửa qua khung
cảnh và những sắc thái văn hóa của cộng đồng Garden Grove

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Mang lại cho cộng đồng những cơ hội sử dụng các công viên,
những lối đi cạnh đường giao thông, các tuyến đường, và các
không gian công cộng, qua các hình thức đi bộ, xe đạp và các
loại vận chuyển tùy nghi lựa chọn

AN TOÀN

Cải thiện sự an toàn mọi mặt cho người đi bộ và đi xe đạp đến
Downtown Garden Grove, từ Downtown Garden Grove đi, và
trong khu vực Downtown Garden Grove

