
   March 20, 2019 
 

GIÚP ĐỊNH HƯỚNG CÁC THIẾT KẾ TRUNG TÂM GIẢI TRÍ  
TRONG VÙNG CEDAR-RIVERSIDE! 

Nghiên Cứu Thiết Kế Sơ Bộ Của Các Trung Tâm Giải Trí Cedar-Riverside  
Đơn Xin Tham Gia Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng (CAC) 

 
CAC được bổ nhiệm để Nghiên Cứu Thiết Kế Sơ Bộ Của Các Trung Tâm Giải Trí Cedar-Riverside phải: 
 

• Am hiểu về dự án và phạm vi của nó, tư vấn cho nhân viên MPRB, Nhóm Tổ Chức Đối Tác và các 
chuyên gia tư vấn trong suốt quá trình lập kế hoạch. 

• Tăng cường sự tham gia của cộng đồng qua việc đóng vai trò như đầu mối liên hệ chính của các cộng 
đồng mà CAC đại diện, và nâng cao tương tác của dự án với hàng loạt các bên tham gia và các tổ chức 
liên quan. 

• Đề xuất cho các Ủy Viên MPRB về chương trình Thiết Kế Sơ Bộ, tầm nhìn, các mục tiêu và nguyên tắc 
của dự án. 

• Đề xuất cho các Ủy Viên MPRB về hỗ trợ sáng tạo Thiết Kế Sơ Bộ thông qua các quy trình vì cộng đồng. 
 

 (Xin in mẫu đơn này nếu quý vị muốn điền vào đơn bằng giấy, thay vì điền đơn trên mạng. Sử dụng mặt sau của mẫu đơn này nếu câu 
trả lời dài quá) 

Họ Tên:                
Địa Chỉ: ___________________________________________________________________________ 
Thành Phố: __________________________________________________                 Mã Zip: ___________________________ 
Số Điện Thoại Chính: __________________________________         E-mail: ______________________________________ 
 
Tại sao quý vị muốn tham gia CAC này? 
 
 
 
 
 
Quý vị có kinh nghiệm cá nhân và/hoặc nghề nghiệp gì để cải tiến vùng C-R/Seward Neighborhoods? 
 
 
 
 
 
Đánh dấu vào ô thích hợp với quý vị trong vùng Cedar-Riverside/Seward Neighborhood? 
 

 Sinh sống 
 Làm việc 
 Giải trí/vui chơi 

 
Hạn nộp đơn chậm nhất ngày May 3, 2019 
 
Xin gửi đến:  

Qua đường bưu tín:  MPRB Attn:  Dan Elias, 2117 W River Rd Minneapolis, MN 55411  
Email: delias@minneapolisparks.org  
Quý vị có câu hỏi? Xin liên hệ Dan Elias, Giám đốc dự án theo số 612-230-6435 hoặc bằng email 

 
Nếu quý vị cần thông dịch hoặc các tiện nghi khác, xin liên hệ Siciid Ali theo số 612-230-6576 hoặc qua email: 
sali@minneapolisparks.org  
 
 

mailto:delias@minneapolisparks.org
mailto:sali@minneapolisparks.org


 
Chúng tôi muốn biết thêm về quý vị! 
 

1. Mã zip nơi cư trú chính của quý vị là gì? 

 
2. Chủng tộc/dân tộc của quý vị là gì? 

o Người nói tiếng Tây Ban Nha, La Tinh hoặc gốc Tây Ban Nha 
o Da Đen hoặc Người Mỹ gốc Phi 
o Da Trắng 
o Châu Á 
o Người Mỹ Da Đỏ hoặc Thổ Dân Alaska 
o Thổ Dân Hawaii hoặc Cư Dân Đảo Thái Bình Dương khác 

 
3. Nếu quý vị muốn cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào về chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc, hoặc bộ lạc của 

mình, xin viết vào đây: 

 
 
 
 

4. Ngôn ngữ chính sử dụng ở nhà của quý vị là gì? 

 
5. Giới tính của quý vị là gì? 

 
 Nam 
 Nữ 
 Tôi không muốn tiết lộ giới tính cụ thể 

 
6. Quý vị bao nhiêu tuổi? 

 Dưới 18 
 18-29 
 30-44 
 45-64 
 Từ 65 trở lên 

 
7. Quý vị ở nhà thuê hay nhà riêng? 

 Nhà Thuê  
 Nhà Riêng 
 Khác (xin nêu rõ) 

 
8. Để đăng ký nhận cập nhật về tình hình dự án qua email, xin điền họ tên và email của quý vị: 

o Họ Tên 
o Email 

 
 
 
 
 
 
 



   March 20, 2019 

 
GIÚP ĐỊNH HƯỚNG CÁC THIẾT KẾ TRUNG TÂM GIẢI TRÍ TRONG 

VÙNG CEDAR-RIVERSIDE! 
 
 

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SƠ BỘ CỦA CÁC TRUNG TÂM GIẢI TRÍ CEDAR-RIVERSIDE  
Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng  

 
Tổng Quan Về Dự Án 
 
Hội Đồng Công Viên và Giải Trí Minneapolis (MPRB) đang tìm hiểu khả năng xây dựng một trung tâm giải trí mới 
tại Interstate 94/Riverside Corridor. Các cơ sở mới sẽ giúp hỗ trợ thực hiện các chương trình hiện nay tại Trung 
Tâm Cộng Đồng Brian Coyle. Quy trình lập kế hoạch sẽ do Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng (CAC) thực hiện, ủy ban này 
do các tổ chức trong vùng lập ra, cùng các nhân viên MPRB, và các viên chức được chọn lựa. Việc cải tạo hoặc xây 
dựng lại khu vực xung quanh Trung Tâm Cộng Đồng Brian Coyle cũng đang được xem xét như một phần trong dự 
án này. 
 
 
Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng  
 
CAC là gì? 

Ủy ban tư vấn cộng đồng tạo cơ hội tự nguyện cho các bên liên quan để chia sẻ ý kiến và các nguồn lực và tham gia 
xây dựng và duy trì các mối quan hệ giữa cộng đồng, các cơ quan đối tác, và MPRB. Các thành viên của CAC sẽ trình 
bày quan điểm của những người sử dụng công viên và hợp tác với các bên và công chúng để đưa ra những đề xuất 
toàn diện cho Hội Đồng về dự án này. 
 
Trách Nhiệm của Các Thành Viên CAC: 

Thông qua quy trình này, các thành viên CAC phải là những người am hiểu về dự án và phạm vi của nó, tìm hiểu 
và trình bày các nhu cầu về công viên và giải trí của cộng đồng và những người đến thăm công viên, đồng thời 
đóng vai trò như một cơ quan liên lạc của cộng đồng trong dự án này. Các thành viên sẽ tham gia các cuộc họp 
công khai của CAC, tư vấn cho nhân viên MPRB và các chuyên gia tư vấn trong suốt quá trình lập kế hoạch, và 
đề xuất với Hội Đồng Ủy Viên một kế hoạch tối ưu. 
 
MPRB Cam Kết: 

MPRB sẽ hợp tác với CAC và các bên liên quan về tư vấn và sáng tạo trong việc xây dựng các giải pháp, và sẽ 
tiếp thu các đề xuất nhiều nhất có thể.   
 
Thời gian làm việc: 

Tổng thời gian làm việc của các thành viên CAC dự kiến khoảng 25-40 giờ đồng hồ. Các cuộc họp chủ yếu được tổ 
chức vào cuối tuần (từ tháng Tư cho tới đầu năm 2020). CAC sẽ có 4 đến 8 cuộc họp CAC chính thức và mỗi cuộc 
họp kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ. 
 
Quy trình bổ nhiệm: 

Tất cả các đơn xin tham gia CAC đã hoàn tất sẽ được chuyển đến những người có thẩm quyền. Những người nộp 
đơn có thể được người có thẩm quyền liên hệ trực tiếp để thảo luận về dự án và sự quan tâm. Tất cả những người 
nộp đơn sẽ được liên hệ trực tiếp. 
 


