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AMBAUM VÀ BOULEVARD PARK Ở BURIEN – Chương Trình Cuộc Họp Thứ 2 của Hội Đồng Cố Vấn 1 

Chương Trình Cuộc Họp Thứ 2 của Hội 
Đồng Cố Vấn 
4:00 - 6:30 chiều, ngày 19 tháng 1 
Thông tin mời họp qua Zoom trên lịch 

Mục Tiêu của Cuộc Họp 
• Đánh giá lại hoạt động thu hút công chúng đến nay 
• Tinh chỉnh đề xuất chương trình và xác định các câu hỏi cần phân tích thêm 
• Đưa các đề xuất vào khung chương trình về tính công bằng và các mục tiêu nhà ở giá phải chăng 
• Nắm bắt thông tin chuyên sâu về những cách tốt nhất để cùng tạo ra tầm nhìn cho những điểm 

nút cụ thể với các bên liên quan tập trung cho địa phương  

4:00 chiều Đón khách và giới thiệu      

4:10 Thông tin cơ bản   

4:20 Những ý tưởng mà chúng tôi đã tiếp nhận 

5:05 Lên ý tưởng hội thảo về quy hoạch hiện trường 

5:10 Nghỉ giải lao 

5:15 Thảo luận về các đề xuất và câu hỏi để phân tích theo nhóm nhỏ 
o Các đề xuất này có điểm nổi bật nào?  
o Mặt tiền tòa nhà và không gian hướng tới người đi bộ nên được đặt trên trục đường 

chính hay là đường nhánh liền kề (đặc biệt là với trường hợp Ambaum)? 
o Nên tập trung nhiều nhà dân hơn ở gần các trục đường chính quan trọng hay là nên bố 

trí dàn trải?  
o Cần cân nhắc những mục tiêu gì khi xem xét các loại tòa nhà được cho phép/khuyến 

khích? (tính phải chăng, nguồn cung nhà ở chung, sở hữu hay thuê, chiều cao & quy mô) 
o Những đề xuất nào giải quyết tốt các vấn đề cần cân nhắc về tính công bằng? Theo 

khung chương trình này, có đề xuất nào không đạt không?  
o Nên theo đuổi các biện pháp chống di dời nào? 
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6:05 Phân chia công việc và tổng hợp các bài học quan trọng thu được 

6:25 Bước tiếp theo và kết luận 

6:30 Kết thúc  
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