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Ի՞նչ է Տարածաշրջանային և գյուղական Ի՞նչ է Տարածաշրջանային և գյուղական 
հրատարակությունը։հրատարակությունը։

ՏարածաշրջանայինՏարածաշրջանային կառույցների, այդ թվում ՝ 
տարածաշրջանային զբոսայգիների, լողափերի և 
լճերի, արահետների, բնական տարածքների և բաց 
տարածությունների անհրաժեշտությունը։

Զբոսայգիների Զբոսայգիների կարիքը գյուղական համայնքներում, որոնք 
գտնվում են Անտելոպի հովտում, Սանտա Կլարիտա 
հովտում, Սանտա Մոնիկա լեռներում և Սանտա 
Կատալինա կղզում:

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ Գյուղական Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ Գյուղական 
վերլուծությունը:վերլուծությունը:
Մենք ուզում ենք ավելի լավ հասկանալ և փաստագրել 
տարածաշրջանային և գյուղական զբոսայգիների և հանգստի վայրերի 
կարիքները: Սա կօգնի պլանավորել ու ֆինանսավորել վարչաշրջանի 
առկա և ապագա հաստատությունները՝ վարչաշրջանի կարիքները 
բավարարելու համար:

Նաև, այժմ այս ուսումնասիրությունն իրականացնելու համար լավ 
ժամանակ է, քանի որ բացօթյա հասարակական տարածքները 
շատ տարածված են դարձել COVID-19 համաճարակի ժամանակ: 
Մարդիկ լողափերում, զբոսայգիներում, արահետներում և բնական 
տարածքներում հանգստանալու և լիցքաթափվելու համար 
հնարավորություններ էին փնտրում:

Ո՞վ է ներգրավված:Ո՞վ է ներգրավված:
 » Լոս Անջելես վարչաշրջանի գյուղական համայնքների բոլոր 

բնակիչները, այդ թվում՝ Անտելոպա հովիտը, Սանտա Կլարիտա 
հովիտը, Սանտա Մոնիկա լեռները և Սանտա Կատալինա կղզին:

 » Այս ջանքերը ղեկավարում է Լոս Անջելես վարչաշրջանի 
Զբոսայգիների վարչությունը և MIG-ի ղեկավարած 

խորհրդատվական թիմի օգնությամբ և աջակցությամբ պատրաստում է 
Տարածաշրջանային և գյուղական հրատարակությունը: 

 » Տեխնիկական խորհրդատվական կոմիտեն (Technical Advisory 
Committee, TAC) օգնում է տեղեկացնել և ղեկավարել տվյալների 
հավաքագրման և վերլուծության, չափորոշիչների մշակման, 
համայնքների ներգրավման և իրազեկման, ինչպես նաև ծրագրի 
այլ հիմնական ասպեկտների գործընթացը: TAC-ում ներգրավված 
են լողափերի, զբոսայգիների, հանրային առողջության, 
տարածաշրջանային պլանավորման, փոխադրումների, 
բաց տարածությունների և պահպանության, կայունության 
և աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի 
(geographic information systems, GIS) ոլորտներում փորձ ունեցող 
ներկայացուցիչներ։  

 » Տեղական գործակալությունները և համայնքային կազմակերպությունը 
կստանան դասընթացներ՝ համայնքի COVID-19 համապատասխան 
ներգրավման ջանքերին օգնելու համար՝ թվային հանդիպումներ, 
հարցումներ, ֆոկուս խմբեր, շահագրգիռ կողմերի հետ 
հարցազրույցներ և այլ միջոցառումներ, որոնք թույլատրված են 
հանրային առողջապահական կանոնակարգերով:

Իր ծավալով և մասշտաբով աննախադեպ, Լոս Անջելեսի ողջ վարչաշրջանի Զբոսայգիների և հանգստի վայրերի 
կարիքների գնահատումը փաստաթղթավորում է քաղաքներում և չներգրավված համայնքներում առկա այգիներն 
ու հանգստի վայրերը և օգտագործում է այս տվյալները՝ Լոս Անջելես վարչաշրջանում զբոսայգիների կարիքների 
ծավալը, մասշտաբը և գտնվելու վայրը որոշելու համար: 2016թ.-ին իր ավարտից ի վեր, Զբոսայգիների և հանգստի 
վայրերի կարիքների գնահատումն անգնահատելի է եղել զբոսայգիների և հանգստի վայրերի ֆինանսավորման 
վերաբերյալ պլանավորման և որոշումների կայացման մասին տեղեկատվության մեջ:

Լոս Անջելես վարչաշրջանի Զբոսայգիների և հանգստի վայրերի վարչությունը (Լոս Անջելես վարչաշրջանի 
Զբոսայգիների վարչությունը) այժմ աշխատում է Զբոսայգիների և հանգստի վայրերի կարիքների գնահատումը 
թարմացնելու ուղղությամբ, որը կոչվում է Տարածաշրջանային և գյուղական հրատարակություն:Տարածաշրջանային և գյուղական հրատարակություն: Մասնավորապես, 
այս թարմացումը համապարփակ կերպով կբացահայտի, կվերլուծի, կքարտեզագրի և կփաստաթղթավորի. 
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Գյուղական ուսումնասիրության 14 գոտիներն ընդգրկում են Անտոլոպի 
հովտի, Սանտա Կլարիտա հովտի, Սանտա Մոնիկա լեռների և Սանտա 
Կատալինա կղզու գյուղական համայնքները:  Այս ուսումնասիրության 
տարածքները հաստատվել են 2016թ. Զբոսայգիների և հանգստի 
վայրերի կարիքների գնահատման ուսումնասիրության տարածքների 
սահմանների, Գլխավոր պլանում և այլ հողօգտագործման ծրագրերում, 
հաստատված գյուղական հողերի օգտագործման կատեգորիաների, 
ինչպես նաև շրջանի համայնքային և Գյուղական արտաքին 
լուսավորության թաղամասի սահմանների վերլուծությունից հետո, 
ինչպես մանրամասն նկարագրված է Գոտիավորման օրենսգրքում։

Որո՞նք են Գյուղական ուսումնասիրության Որո՞նք են Գյուղական ուսումնասիրության 
գոտիները։գոտիները։

Ի՞նչ է ներառվելու Գյուղական  Ի՞նչ է ներառվելու Գյուղական  
վերլուծության մեջ։վերլուծության մեջ։
Գյուղական ուսումնասիրության գոտիներում զբոսայգիներ և  
հանգստի վայրեր

Ե՞րբ է իրականացվելու Տարածաշրջանային և գյուղական Ե՞րբ է իրականացվելու Տարածաշրջանային և գյուղական 
հրատարակությունը:հրատարակությունը:
աշուն 2021 թ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՝Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՝
Sean Woods, Chief of Planning | swoods@parks.lacounty.gov

Clement Lau, AICP, Departmental Facilities Planner | clau@parks.lacounty.gov 

Այցելեք www.lacountyparkneeds.org կայքը @lacparkneeds 


