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MỘT SÁNG KIẾN + BA CHIẾN DỊCH  
 NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC, HÒA NHẬP, CÔNG BẰNG  

VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN Ở SAN DIEGO

Hệ thống Công Viên Khu Vực Rad giới thiệu 23 công viên khu Hệ thống Công Viên Khu Vực Rad giới thiệu 23 công viên khu 
vực của DPR bằng cách tập trung vào một công viên mỗi tháng vực của DPR bằng cách tập trung vào một công viên mỗi tháng 
và tất cả hoạt động và sự kiện vui nhộn diễn ra tại đó. Du khách và tất cả hoạt động và sự kiện vui nhộn diễn ra tại đó. Du khách 
sẽ được miễn phí đỗ xe tại các công viên được giới thiệu trong sẽ được miễn phí đỗ xe tại các công viên được giới thiệu trong 
tháng và nhận được nhãn dán giá trị từ nhân viên quản lý công tháng và nhận được nhãn dán giá trị từ nhân viên quản lý công 
viên! Truy cập liên kết bên dưới để xem lịch trình. viên! Truy cập liên kết bên dưới để xem lịch trình. 

Hợp tác với Hiệp Hội Xe Đạp Leo Núi San Diego, REI San Hợp tác với Hiệp Hội Xe Đạp Leo Núi San Diego, REI San 
Diego, Thành Phố San Diego cùng nhiều tổ chức khác, DPR đã Diego, Thành Phố San Diego cùng nhiều tổ chức khác, DPR đã 
triển khai thử thách xe đạp leo núi gồm có 8 đường đua dành triển khai thử thách xe đạp leo núi gồm có 8 đường đua dành 
cho người mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao tại sáu công viên cho người mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao tại sáu công viên 
của Quận. Chiến dịch DIY này bao gồm các cuộc họp mặt hằng của Quận. Chiến dịch DIY này bao gồm các cuộc họp mặt hằng 
tháng, quà tặng và cơ hội để mượn tất cả thiết bị cần thiết.tháng, quà tặng và cơ hội để mượn tất cả thiết bị cần thiết.

_

Chuỗi giáo dục thực hành theo định hướng khách hàng tập Chuỗi giáo dục thực hành theo định hướng khách hàng tập 
trung vào những nội dung cơ bản. Tìm hiểu các hoạt động thiết trung vào những nội dung cơ bản. Tìm hiểu các hoạt động thiết 
thực ngoài trời chẳng hạn như cách đi bộ đường dài, đạp xe, thực ngoài trời chẳng hạn như cách đi bộ đường dài, đạp xe, 
cắm trại, câu cá, chèo thuyền kayak và leo núi dưới sự hướng cắm trại, câu cá, chèo thuyền kayak và leo núi dưới sự hướng 
dẫn của đội ngũ nhân viên của công viên đồng thời được cung dẫn của đội ngũ nhân viên của công viên đồng thời được cung 
cấp vật tư và dịch vụ biên dịch và vận chuyển tùy chọn.cấp vật tư và dịch vụ biên dịch và vận chuyển tùy chọn.
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Quận San Diego là một trong những Quận San Diego là một trong những 
nơi có đa dạng dân tộc và văn hóa nơi có đa dạng dân tộc và văn hóa 
nhất cả nước. Trong các công viên nhất cả nước. Trong các công viên 
và khu bảo tồn do Quận quản lý, sự và khu bảo tồn do Quận quản lý, sự 
đa dạng này được thể hiện qua một đa dạng này được thể hiện qua một 
hệ thống công viên vững mạnh với hệ thống công viên vững mạnh với 
đất đai trải dài trên tất cả các khu vực đất đai trải dài trên tất cả các khu vực 
địa lý và qua hàng chục chương trình địa lý và qua hàng chục chương trình 
và dịch vụ được cung cấp để thu hút, và dịch vụ được cung cấp để thu hút, 
giáo dục, mang lại niềm vui và trao giáo dục, mang lại niềm vui và trao 
quyền cho du khách ở mọi lứa tuổi, quyền cho du khách ở mọi lứa tuổi, 
sở thích và khả năng. sở thích và khả năng. 

Sở Công Viên và Giải Trí (Department Sở Công Viên và Giải Trí (Department 
Of Parks And Recreation, DPR) Quận Of Parks And Recreation, DPR) Quận 
San Diego đang họp mặt mọi người San Diego đang họp mặt mọi người 
tại nơi sinh sống của họ; thừa nhận tại nơi sinh sống của họ; thừa nhận 
rằng việc vui chơi giải trí tại công rằng việc vui chơi giải trí tại công 
viên còn nhiều trở ngại. Thông qua viên còn nhiều trở ngại. Thông qua 
việc miễn lệ phí, tiền thuê và tiền vận việc miễn lệ phí, tiền thuê và tiền vận 
chuyển cũng như hỗ trợ biên dịch, đội chuyển cũng như hỗ trợ biên dịch, đội 
ngũ nhân viên đã khởi động ba chiến ngũ nhân viên đã khởi động ba chiến 
dịch mới để triển khai biện pháp tiếp dịch mới để triển khai biện pháp tiếp 
cận, đồng thời khuyến khích nhiều cận, đồng thời khuyến khích nhiều 
người dành thời gian bổ ích ngoài người dành thời gian bổ ích ngoài 
trời hơn. trời hơn. 

sdparks.org/experienceoutdoors


