for healthy, thriving and engaged LA communities

Զբոսայգիների նախագծերի
երկու տասնամյակ
Ամեն տարի, ավելի քան 70 միլիոն մարդ է այցելում Լոս Անջելեսի շրջանի
զբոսայգիներ և մասնակցում զբոսայգիների կողմից հովանավորվող հանգստի
ծրագրերին։ Միլիոնավոր երեխաներ և երիտասարդներ օգտվում են զբոսայգիներից
դպրոցից հետո, հանգստյան օրերին և ամառային ծրագրերի ժամանակ, իսկ
միլիոնավոր տարեցներ մասնակցում են տարեցների մոտակա կենտրոններում
առկա ծրագրերին:
1992 թ. զբոսայգիների ֆինանսավորման օրինագիծը, որն անցկացվել
էր Լոս Անջելեսի շրջանի քվեարկողների կողմից, շուտով ժամկետանց
կլինի, իսկ շրջանն ու քաղաքները դեռևս չբավարարված կարիքներ
ունեն զբոսայգիների, հանգստի գոտիների և բաց տարածքների համար,
հատկապես՝ թերի ծառայության ստացած գոտիներում։
Անցնող երկու տասնամյակների ընթացքում, մինչ զբոսայգիների և հանգստի
համար նախատեսված նահանգային և դաշնային ֆինանսավորումը նվազում էր,
Լոս Անջելեսի շրջանը կարողացավ ավարտել գրեթե 2.000 զբոսայգիների և բաց
տարածքների նախագծեր, այդ թվում՝

328

մանկական նոր խաղավայրեր

350

հանգստի, տարեցների,
համայնքային և բնության նոր
և վերանորոգված կենտրոններ

244

33,000

ակրներ (մոտավորապես)
մնայուն կերպով վերածված
զբոսայգիների կամ բաց
տարածքի

110

ջրի որակի և ջրի
մատակարարման
ավելացման նախագծեր

175

ծառատունկի նախագծեր
(10,000 տնկված ծառեր)

200

ավելացված կամ վերանորոգված
զուգարաններ

արահետների նախագծեր
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• Էմերալդ Նեքլեյս
(Emerald Necklace)
արահետի բարելավումներ
և զբոսայգիներ

• Իսթ Ռանչո Դոմինգես
(East Rancho Dominguez)
համայնքային և
տարեցների կենտրոնի
նախագիծ

• Սերրիտոս (Cerritos)
զբոսայգի

• Վիթիեր Նարրոզ
(Whittier Narrows)
շրջանային զբոսայգու
բարեկարգումներ

• Մեմորիալ Սենթեր
(Memorial Center)
մարզասրահ

• Լոս Անջելես գետի
նախագծեր
• Վիստա Հերմոսա
(Vista Hermosa) զբոսայգի
• Վելնես Սենթեր (Wellness
Center) զբոսայգու
մարզական գոտի

• Բոլդվին Հիլզի
(Baldwin Hills)
ձեռքբերում և զարգացում
• Լ.Ա. շրջանի բնության
պատմության թանգարան
• Պարկ դը Պլայա (Park de
Playa) արահետ

• Գրանդ Պարկ (Grand Park)
խաղավայր

• Սթոնվյու (Stoneview)
բնության կենտրոն

• Լա Պլազա (La Plaza)
բացօթյա բարեկարգումներ

• Բալլոնա Կրիք (Ballona
Creek) ճահճային հողերի և
արահետի վերականգնում
ու զարգացում

• Էլ Սերենո (El Sereno)
շինության ներսում
գտնվող լողավազան,
զբոսայգու վերականգնում
• Էլիսիան (Elysian)
զբոսայգու
բարեկարգումներ
• Բելվեդեր (Belvedere)
զբոսայգու լողավազան
• Օբրեգոն (Obregon)
զբոսայգու լողավազան
• Բոսկե դել Ռիո Հոնդո
(Bosque del Rio Hondo)
զբոսայգի

Վարչաշրջան 3

• Դոքվայլեր (Dockweiler)
ծովափ
• Ֆրենդշիփ (Friendship)
զբոսայգի
• Կաբրիյո (Cabrillo)
ծովային ակվարիում
• Դիլզ (Dills) զբոսայգի
• Սիսայդ (Seaside) լճակ
• Սանդ Դյուն (Sand Dune)
զբոսայգի
• Չիթիք (Chittick)
մարզահամալիր և դաշտեր
• Պանտերա (Pantera)
զբոսայգի

Վարչաշրջան 5
• Արկադիա (Arcadia)
զբոսայգու լողավազան

• Հոլիվուդ Բոուլի (Hollywood
Bowl) վերանորոգում

• Պլասերիդա Կանյոն
(Placerita Canyon) բնության
կենտրոն/ձեռքբերում

• Լոս Անջելեսի
կենդանաբանական այգի

• Ֆուտբոլի շրջանային
համալիր

• Մալիբու Լեգասի (Malibu
Legacy) զբոսայգի

• Վոլնաթ Կրիք-ի (Walnut
Creek) բարելավումներ

• Կալաբասաս/Ագուրա Հիլզ
(Calabasas/Agoura Hill)s
համայնքային կենտրոն

• Հյուզ (Hughes)
համայնքային կենտրոն

• Ձեռքբերումներ Santa
Monica լեռներում

• Լա Ֆետրա (La Fetra)
տարեցների կենտրոն
• Լայվ Օք (Live Oak)
զբոսայգի
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