
Để yêu cầu định dạng thay thế, thông dịch viên, hoặc hỗ trợ hợp lý cho người có nhu cầu đặc biệt, vui lòng 
gọi trước ít nhất 48 giờ theo số 425-452-6885 (cuộc gọi thoại) hoặc gởi email về ParksWeb@bellevuewa.gov. 
Để khiếu nại về việc hỗ trợ người có nhu cầu đặc biệt, hãy liên hệ với Quản Trị Viên Thành Phố Bellevue 
ADA/Title VI theo số 425-452-6168 (cuộc gọi thoại). Trường hợp quý vị bị khiếm thính hoặc lãng tai, vui lòng 
gọi 711. Có thể sử dụng xe lăn trong tất cả các cuộc họp.

Bối cảnh
Một phương án tài trợ mới sẽ được đưa ra trước các cử tri để tăng cường đầu tư vào các công viên và hệ thống 
không gian mở của Bellevue. Sau khi xem xét ý kiến đóng góp của công chúng cũng như bản cập nhật về Kế 
Hoạch Hệ Thống Công Viên & Không Gian Mở, Hội Đồng Thành Phố Bellevue đã thông qua phương án bỏ 
phiếu vào ngày 08 tháng 11.

Trưng Dụng cho Công Viên & Không Gian Mở
Đề xuất bỏ phiếu bao gồm tài trợ để tăng cường và duy trì các công viên cũng như hệ thống không gian mở 
của Bellevue. Nếu được chấp thuận, gói đầu tư sẽ triển khai thực hiện các điều sau:

• Bảo tồn không gian mở, cung đường xanh và hành lang động vật hoang dã;
• Phát triển các đường mòn, công viên cộng đồng và công viên lân cận; 
• Đầu tư vào các cơ hội thể thao mới, các khu vực dành cho chó có dây buộc cũng như khu vui chơi giải trí;
• Lập kế hoạch cho các cơ sở cộng đồng chính như công viên thủy sinh và trung tâm đa văn hóa; 
• Phục hồi và phát triển các công viên ven sông đồng thời bảo vệ chất lượng nước ở các hồ và suối của 

Bellevue;
• Mua lại và phát triển các công viên cũng như không gian mở ở các khu vực Bel-Red và Wilburton; và
• Duy trì các cải tiến phù hợp với tiêu chuẩn của Công Viên Bellevue.

Để Tìm Hiểu Thêm Thông Tin
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Thành phố Bellevue Trưng Dụng cho Công Viên & 
Không Gian Mở, vui lòng truy cập BellevueWA.gov/2022Levy, gửi email đến địa chỉ ILumbad@
BellevueWA.gov, hoặc gọi đến số 425-452-2934.

Đề xuất 1: Thành phố Bellevue Trưng dụng cho Công Viên & 
Không Gian Mở
Ngày 08 tháng 11 năm 2022 Đề Xuất Bỏ Phiếu



Tổng Quan Chung về Dự Án
Nếu được thông qua, mức chi của chủ đầu tư cho phương án là $1M, khoảng $200 mỗi năm trong 
9 năm tới, hoặc 20 xu cho mỗi $1,000 được đánh giá. Theo dự kiến, biện pháp này sẽ cung cấp kinh 
phí ước tính sau đây cho các dự án:

Không Gian Mở, Cung Đường Xanh, Hành Lang Động Vật Hoang Dã và Lối Mòn ($20M)
Dành nguồn lực để tập trung vào việc bổ sung đất cho hệ thống công viên hiện có, tăng khả năng 
tiếp cận công cộng đến các bờ hồ, bảo tồn không gian mở, bảo vệ chất lượng nước và tăng khả 
năng kết nối đường mòn.

Công Viên Cộng Đồng ($5M)
Mở rộng cơ hội tiếp cận cho du khách trải nghiệm các chương trình giáo dục và trưng bày thực vật 
như phát triển Bellevue Botanical Garden Wetland Sun Terrace (Vườn Bách Thảo Ngập Nước Phơi 
Nắng Bellevue).

Phát Triển Công Viên Lân Cận ($20M)
Mua lại, lập kế hoạch và phát triển các công viên lân cận với các tiện nghi như thiết bị vui chơi, 
không gian mở và kết nối đường mòn tại các địa điểm như Eastgate, Factoria và Ashwood Park.

Cơ Sở Cộng Đồng & Vui Chơi Giải Trí ($10M)
Lập kế hoạch cho các cơ sở cộng đồng như những cơ sở hỗ trợ thủy sinh và trung tâm đa văn hóa.

Phục Hồi và Phát Triển Công Viên Ven Sông ($10M)
Tiếp tục phát triển theo từng giai đoạn để tiếp cận công viên ven sông bao gồm cả Công Viên Vịnh 
Meydenbauer. 
Bảo vệ chất lượng nước của các hồ và suối ở Bellevue thông qua việc khôi phục và nâng cấp các 
công viên ven sông.

Mua Lại và Phát Triển Công Viên Bel-Red & Wilburton ($10M)
Mua lại và phát triển các công viên trong các trung tâm phát triển cư dân ở Bel-Red và Wilburton.

Khu Vực Vui Chơi Giải Trí và Thể Thao Mới ($10M)
Đầu tư vào việc nâng cấp công viên để hỗ trợ các môn thể thao mới như pickleball và bóng chày; 
nâng cấp lối ra vào cho chó thả rông trên toàn hệ thống công viên.

Bảo Trì & Vận Hành ($4M hàng năm)
Bảo vệ không gian mở và các khoản đầu tư cơ sở vật chất công viên bằng nguồn tài trợ cho việc 
vận hành và bảo trì hàng năm. 
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