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ĐÁNH GIÁ NHU CẦU
CÔNG VIÊN LÀ GÌ?
Quận Los Angeles đang tiến hành đánh giá trên phạm vi toàn quận về nhu cầu cho các công
viên và tiện ích giải trí trong cả các thành phố và các vùng không thuộc vùng đô thị. Mục đích
của Đánh Giá Nhu Cầu Công Viên là tập hợp tất cả cộng đồng trong phạm vi Quận tham gia vào
một quy trình có tính chất cộng tác để thu thập dữ liệu và ý kiến đóng góp để đưa ra quyết định
trong tương lai về các công viên và công trình giải trí. Đánh Giá Nhu Cầu Công Viên sẽ nâng cao
hiểu biết của chúng ta về các tài sản công viên và công trình giải trí hiện có và giúp chúng ta
xác định được cách thức để nâng cao, mở rộng và khiến các tài sản này có thể được tiếp cận dễ
dàng hơn. Cụ thể là, báo cáo cuối cùng sẽ xác định các Khu Vực Nghiên Cứu và sẽ xác nhận, dành
ưu tiên và lập chi phí cho các dự án công viên tiềm năng trong mỗi Khu Vực Nghiên Cứu.
Ai sẽ tham gia?
Bạn! Tất cả cộng đồng trong Quận, bao gồm các thành phố và các khu vực không thuộc vùng đô thị.
Một Ban Chỉ Đạo bao gồm:
•
•
•
•
•

Các Khu Vực Giám Sát
Hội Đồng Chính Quyền (viết tắt trong tiếng Anh là COG)
Các Tổ Chức Thuộc Cộng Đồng
Các Thành Viên Cộng Đồng
Các Sở Trong Quận và Các Cơ Quan Đối Tác

TẠI SAO PHẢI HOÀN
THÀNH ĐÁNH GIÁ?
 Đánh giá sẽ tạo một danh sách các dự
án và dự toán chi phí trong tương lai
theo trình tự ưu tiên cho mỗi Khu Vực
Nghiên Cứu.
 Đánh giá sẽ xác định các cơ hội tương lai
cho công viên và công trình giải trí trên
toàn Quận theo Khu Vực Nghiên Cứu.
 Đánh Giá Nhu Cầu Công Viên sẽ giúp các
thành phố và vùng không thuộc vùng đô
thị thực hiện kế hoạch phát triển công
viên trong tương lai.
 Đánh Giá Nhu Cầu Công Viên có thể
được sử dụng làm hướng dẫn cho sự
phát triển các cơ chế tài trợ tiềm năng
trong tương lai.
 Kết quả cũng có thể được sử dụng để
tận dụng các nguồn tài nguyên của Tiểu
Bang và Liên Bang và hướng dẫn đưa ra
các quyết định tài trợ tại địa phương.

 Các cơ quan địa phương và các tổ chức dựa vào cộng đồng sẽ được đào tạo để tổ
chức các sự kiện có sự tham gia của cộng đồng ở mỗi Khu Vực Nghiên Cứu nhằm
xác định nhu cầu và các ưu tiên cho công viên và công trình giải trí.
Các khu vực nghiên cứu là gì?
 Đánh Giá Nhu Cầu Công Viên được tổ chức quanh
các Khu Vực Nghiên Cứu, sẽ được sử dụng để nhận
diện các nhu cầu trong từng cộng đồng cụ thể và
xác định các dự án ưu tiên.
(xem trang bên)
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 Ban Chỉ Đạo, với sự hỗ trợ từ nhóm tư vấn, đã xây dựng các tiêu chí để nhận diện các Khu Vực
Nghiên Cứu.
Các tiêu chuẩn nào sẽ được sử dụng để xác định nhu cầu?
 Ban Chỉ Đạo đã thiết lập một bộ các tiêu chuẩn cho công viên và công trình giải trí để so sánh các
nhu cầu trên toàn Quận.
 Bộ các tiêu chuẩn này sẽ được sử dụng cho Đánh Giá Nhu Cầu Công Viên nhưng không nhằm thay
thế các tiêu chuẩn cho công viên và công trình giải trí thuộc thành phố.
Điều gì sẽ bao gồm trong bản phân tích?
 Các công viên trong Thành Phố và Quận bao gồm các công viên cộng đồng, các công viên vùng lân
cận, các công viên nhỏ và các khu vui chơi cho trẻ em
 Các tiện ích giải trí trong Thành Phố và Quận bao gồm các hồ bơi, các trung tâm giải trí, các phòng
tập gym và các công viên trượt băng
 Các công viên trong khu vực
 Các tiện ích giải trí trường học có thỏa hiệp sử dụng chung
 Các hành lang đường mòn dọc theo các kênh kiểm soát lũ
 Các lộ giới đường mòn thuộc sở hữu công cộng tách biệt nằm ngoài các công viên
Điều gì sẽ không bao gồm trong bản phân tích?
 Các sân gôn
 Các nghĩa trang
 Các quảng trường và các cơ sở nghệ thuật công cộng
 Các bãi biển
 Các trường học (ngoại trừ các tiện ích giải trí có thỏa hiệp sử dụng chung)
Khi nào việc đánh giá sẽ được thực hiện?
 Đánh Giá Nhu Cầu Công Viên sẽ được tiến hành và hoàn thành trong hơn 15 tháng, từ tháng
3 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016.
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