
 Các chủ đề được mang ra thảo luận có thể gồm: 
• Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu
• Quản lý rừng 
• Diễn giải môi trường
• Quản lý đường lộ/đường mòn 
• Cơ sở hạ tầng 

Giám sát và ổn định sau 
trận cháy rừng 
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Giai đoạn đầu của 
ti ến trình ước vọng 

cho tương lai  

Hoạch định cho công viên Thiết kế/Xây dựng 
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Xây dựng 

G
IA

I Đ
O

Ạ
N

 2
:

 Ư
Ớ

C 
VỌ

N
G

 C
H

O
 T

Ư
Ơ

N
G

 
LA

I &
 H

O
ẠC

H
 Đ

ỊN
H

 
(2

02
1-

20
30

)

   Sử dụng công viên trong giai đoạn đầu MỞ CỬA 
CÔNG VIÊN 

HOÀN 
TOÀN  

Công viên mở 
cửa cho công 

chúng sử dụng 
trong giai 
đoạn đầu 

Các cơ hội 
hợp tác 

Thu thập ý kiến về các 
nỗ lực hoạch định 

Thu thập ý kiến về ti ến trình 
ước vọng cho tương lai 

CHÚNG TA 
ĐANG Ở GIAI 

ĐOẠN NÀY

Thu thập ý kiến về các 
công trình thiết kế 

Mở công viên trở lại theo giai đoạn 
NGHIÊN CỨU ĐANG THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU ĐANG THỰC HIỆN 

**
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Chúng ta sẽ Hình dung tương lai 
của Big Basin như thế nào?

Bộ Công viên và Giải trí California

TIẾN TRÌNH ƯỚC VỌNG CHO TƯƠNG LAI
Có thể mất hàng trăm năm để khu rừng 
bừng sống trở lại như trước trận cháy 
rừng năm 2020, nhưng dấu hiệu tái sinh 
đã bắt đầu xuất hiện. Hoa dại tự mọc, 
động vật hoang dã trở lại, mầm non xanh 
nở dần xung quanh các gốc tùng bách 
và sự đóng góp, hỗ trợ nồng nhiệt từ cá 
nhân và tổ chức tạo tiền đề cho Big Basin 
trở thành mô hình cho các công viên có 
khả năng kiên cường đối phó với thay đổi 
khí hậu.

MỘT CÔNG VIÊN TÁI SINH
Hình dung tương lai của Công viên tiểu bang Big Basin Redwoods State Park 
(gọi tắt là Big Basin) là bước đầu tiên hướng tới việc thiết lập lại khả năng công 
chúng được đến và sử dụng Big Basin sau Cơn cháy rừng Lightning Complex 
Fire CZU năm 2020, tàn phá các cơ sở vật chất của công viên và ảnh hưởng 
tàn khốc đến khu rừng tùng bách nguyên sinh của công viên và các nguồn 
tài nguyên khác. Qua tiến trình ước vọng cho tương lai này, Bộ Công viên 
và Giải trí California (gọi tắt là Công viên tiểu bang) kêu gọi các thành 
phần công chúng và bên liên quan góp tay xác định ước vọng mới cho 
Big Basin, liên tục nối kết với quá khứ nhưng vẫn đáp ứng với những 
đổi thay cũng như thách thức và cơ hội của tương lai.



NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN

Quản lý đất đai Thiết kế thẩm mỹ với tinh 
thần tôn trọng

Lãnh đạo trong tiến trình 
hoạch định công viên có khả 

năng kiên cường phục hồi

Kết nối và phối hợp Du khách sử dụng công viên 
trong tinh thần công bằng, đa 

dạng, thú vị

Tạo kỷ niệm và ký ức mới, 
với tinh thần quản lý mới Công bố thông tin

VUI LÒNG CHO CHÚNG 
TÔI BIẾT Ý KIẾN! Chia sẻ những gì quý vị suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai 

của Big Basin. Xin cho chúng tôi biết điều gì quý vị yêu thích về Big 
Basin! Ý kiến quý vị đóng góp sẽ giúp chúng tôi xác định các ưu tiên 
trong tiến trình hoạch định và xây dựng lại công viên của chúng ta.

Để tham gia khảo sát và tìm hiểu thêm về công trình, vui lòng vào:
https://reimaginingbigbasin.org/ ReimaginingBigBasin@parks.ca.gov

Tham gia khảo sát ý kiến với chúng tôi

Vào trang mạng của chúng tôi

Big Basin đang và sẽ là mô hình cho các công viên của thế kỷ 21.
Big Basin sẽ tiếp tục là “ngân hàng hạt giống” cho nỗ lực 
bảo tồn và quản lý hướng đến tương lai cho các khu rừng 
tùng bách California. Qua việc cung cấp khả năng sử dụng 
và tiếp xúc với thiên nhiên, diễn giải các mẩu chuyện trong 
tinh thần hòa nhập, cơ hội giáo dục và quản lý, cũng như 
giải trí cho tất cả mọi người ở mọi khả năng, công viên tái 
sinh sẽ kết nối quang cảnh California với các cộng đồng đa 

dạng, củng cố sức khỏe của công chúng cũng như của 
hệ sinh thái. Qua phương cách quản lý theo chính sách 
và thích ứng, luôn phát triển, và chuyển đổi khi cần, căn 
cứ trên kiến thức khoa học và bản địa, công viên sẽ tiếp 
tục là một trong những địa danh thiên nhiên biểu tượng 
nhất của California, cũng như là mô hình cho các công 
viên có khả năng phục hồi kiên cường và hòa nhập của 
California .

Các nguyên tắc hướng dẫn sau đây sẽ là nền tảng của tiến trình 
hình dung tương lai và tái tạo Big Basin.

Các quy trình sinh thái, thông 
tục bản địa và khoa học hiện tại 
sẽ cung cấp thông tin cho các 

phương pháp thực hành quản lý 
đất đai thích ứng.

Du khách đến công viên sẽ được 
nhiều cơ hội, giây phút đón chào, 

sử dụng công viên một cách an toàn 
trong một môi trường thiên nhiên 

với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Thế hệ tiếp theo của những thành 
phần quản lý và bảo vệ quyền lợi 

công viên sẽ tạo cho chúng ta những 
ký ức, kỷ niệm mới trong một Big 

Basin tái sinh.

Thông tin về tình trạng của công 
viên, sự phục hồi và công trình 
hoạch định sẽ được công bố rõ 

ràng, trung thực và thú vị.

Đặc tính thiên nhiên và tinh thần 
lịch sử của công viên sẽ được tôn 
trọng trong các yếu tố xây dựng, 

nhưng khả năng phục hồi và sự bền 
vững sẽ là điều tối quan trọng.

Các đường bộ và đường mòn 
nối kết nhau, cũng như quan 
hệ với các khu vực cận kề, sẽ 

tạo nên một công viên an toàn 
và có khả năng phục hồi kiên 

cường.

Các nỗ lực thiết lập kế hoạch cho 
công viên sẽ là khuôn mẫu cho một 

tương lai vững chắc và bền vững cho 
tất cả các công viên.

Kiến thức bản địa
Bối cảnh và quan điểm của bộ 
lạc sẽ là nền tảng quan trọng 
cho việc hoạch định, thiết kế, 

quản lý và diễn giải môi trường.


