
TẠO DỰNG TƯƠNG LAI 
CHO CÁC CÔNG VIÊN 
CỦA BẠN!
Gia đình bạn có chơi bóng rổ hay bóng đá không? Có thích bơi lội không?  Có ai chơi tennis 
không? Hay chỉ muốn đi bộ đường dài? Công viên rất quan trọng cho sự khỏe mạnh và thịnh 
vượng của cộng đồng.

Chúng ta đã đánh giá về những gì chúng ta có — các công viên hiện có,  các tiện ích giải trí 
và không gian mở — và chúng đang ở tình trạng như thế nào. Bây giờ, chúng tôi cần biết 
điều mà b  muốn.

Ở đâu chúng ta cần nhất các công viên, các tiện ích giải trí và không gian mở mới?

Công viên nào cần sửa chửa hay mở rộng?

Loại giải trí nào mọi người cần nhất?

Điều gì sẽ làm cho gia đình và hàng xóm của bạn  khỏe mạnh, 
vui vẻ và ra ngoài để tập thể dục?  Hãy đến với buổi hội thảo 
của chúng tôi.  
Chúng ta sẽ cùng nhau lập ra một danh sách các ưu tiên về 
công viên cho cộng đồng của chúng ta.

for healthy, thriving and engaged LA communities

  Hoặc cuộc gọi

(213) 351-5198

ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN VỀ  
CÁC NHU CẦU CÔNG VIÊN  
& GIẢI TRÍ TRÊN PHẠM VI  
TOÀN QUẬN LOS ANGELES

Đăng ngôn ngữ thông dịch viên, truyền thông truy cập Real-Time Transcription (Toán), Assistive Thiết bị Nghe, hoặc trợ phụ trợ khác và / hoặc dịch vụ có thể được 
cung cấp theo yêu cầu. Đảm bảo sẵn sàng, bạn nên thực hiện yêu cầu của bạn ít nhất 72 giờ trước khi cuộc họp / sự kiện bạn muốn tham gia. Do những khó khăn 
trong việc đảm bảo thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, năm hoặc nhiều hơn thông báo ngày doanh nghiệp được khuyến khích mạnh mẽ. Để biết thêm thông tin, 
xin vui lòng liên hệ: 213-202-2681

Hội nghị sẽ thảo luận về các 
lĩnh vực này:
• Porter Ranch - Oat Mountain
• Granada Hills - Knollwood
• Mission Hills - Panorama City - 
North Hills
• Northridge - Chatsworth  

HÃY ĐẾN VỚI 
CUỘC HỌP  
CỘNG ĐỒNG  
CỦA CHÚNG TÔI!
12/9/2015

7:00 PM

Mason Park Recreation Center  
10500 Mason Ave
Los Angeles,  CA  91311

Đây là cơ hội để ban định 
hướng viêc tài trơ cho công 
viên cho thập kỷ sau.

Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập

www.LACountyParkNeeds.org
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