Making Plans for the Future of PAE Vietnamese

Lập Kế Hoạch cho
Tương Lai của PAE
Chúng tôi đã soạn thảo Kế Hoạch Thị Xã 2030 và Kế Hoạch Kinh Doanh và Ngân Sách Thường
Niên 2020-2021 và chúng tôi muốn quý vị cho chúng tôi biết ý tưởng của quý vị.

Kế Hoạch Thị Xã 2030 - tầm nhìn cho tương lai của chúng ta
Rất nhiều điều đã thay đổi trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là vào năm 2020 và điều quan
trọng là phải thích nghi khi chúng ta lập kế hoạch cho tương lai của chúng ta. Kế Hoạch Thị Xã
mới 2030 trình bày một tầm nhìn thú vị trong đó:


nền kinh tế của chúng ta sẽ vững mạnh, với cơ hội việc làm trong Thị Xã và đầu tư trong khu
vực của chúng ta



Cộng đồng của chúng ta sẽ cảm thấy an toàn, được liên kết và năng động



môi trường và di sản của chúng ta là độc đáo và được bảo vệ



Những Địa Điểm của chúng ta sẽ thú vị, mang tính giáo dục và sáng tạo



thành phần lãnh đạo của chúng ta tạo sự tự tin và tính minh bạch trong việc thực hiện quyết
định

Kế Hoạch Kinh Doanh và Ngân Sách Thường Niên 2020-2021
Kế Hoạch Kinh Doanh và Ngân Sách thường niên ghi nhận quyết tâm của chúng tôi nhằm
mang lại kết quả tuyệt vời cho quý vị, cộng đồng của chúng ta trong giai đoạn 2020-2021. Kế
Hoạch này trình bày cách thức các ngân sách cộng đồng sẽ cung cấp những dịch vụ và
phương tiện quý vị sử dụng hàng ngày như các thư viện; trung tâm cộng đồng; công viên và
sân chơi; dụng cụ thể thao; đường lộ và lối đi bộ; và dịch vụ xử lý chất thải và tái chế.
Ngân sách dự thảo bao gồm Ngân Quỹ COVID-19 trị giá 2,4 triệu đô la để giúp đỡ cộng đồng
của chúng ta - bằng cách cung cấp sự hỗ trợ tài chính và những dịch vụ giúp đỡ cư dân của
chúng ta, là những người đóng thuế thổ trạch và những doanh nghiệp của chúng ta.
Những điểm nổi bật khác của Kế Hoạch Kinh Doanh và Ngân Sách Thường Niên 2020-2021
bao gồm:








Xây dựng và vận hành Cơ Sở Phục Hồi Vật Chất kết hợp với Hội Đồng Hành Chánh Thị
Xã Charles Sturt để giảm biện pháp chôn lấp rác và tạo việc làm
Đầu tư vào việc quản lý nước mưa để giữ an toàn cho gia đình và doanh nghiệp
Cải tiến việc Quản Lý Giao Thông để cải thiện việc đi lại và đậu xe trên toàn thị xã của
chúng ta
Nâng cấp bảy sân chơi
Trồng cây xanh để làm xanh thị xã của chúng ta và tăng độ che phủ của tán cây, hỗ trợ các
sáng kiến biến đổi khí hậu quan trọng
Bắt đầu các công trình Cảnh Quang Đường Phố dọc theo đường Prospect Road, Kilburn
Cải thiện các cơ sở cộng đồng, câu lạc bộ thể thao và các sân bãi như việc phát triển Công
Viên Regency Park, và nâng cấp các cơ sở tại Khu Bảo Tồn LJ Lewis và Khu Bảo Tồn
Eastern Parade

Ngân sách đề nghị bao gồm sự tăng thuế thổ trạch (rate) 1,5%,
tương đương với việc tăng 16 đô la một năm đối với người trả thuế thổ trạch
trung bình. Thị xã PAE sẽ vẫn là một trong những hội đồng hành chánh thị xã vùng
đô thị với mức thuế thổ trạch thấp nhất tại thành phố Adelaide.
Quý vị hãy nói lên tiếng nói của mình!
Chúng tôi muốn nghe những ý tưởng của quý vị về kế hoạch và ngân sách được đề nghị của
chúng tôi, những gì quý vị tin sẽ làm cho cộng đồng của chúng ta tuyệt vời và những lĩnh vực
mà quý vị nghĩ rằng chúng tôi cần tập trung nhiều nỗ lực hơn.
Năm nay, điều đặc biệt quan trọng là chúng tôi được nghe từ quý vị về những trải nghiệm của
quý vị tại Thị Xã PAE, và những hy vọng và khát vọng của quý vị cho tương lai của chúng ta.
Chúng tôi muốn biết liệu quý vị có nghĩ rằng chúng tôi đang tập trung vào những điều đúng
đắn và tìm hiểu xem có những điều chúng tôi cần ngừng làm, làm nhiều hơn hoặc bắt đầu làm
nhằm giúp cải thiện đời sống cho cộng đồng của chúng ta.
Để nói lên tiếng nói của mình quý vị hãy


truy cập liên mạng www.cityofpae.sa.gov.au/have-your-say



điền tấm bưu thiếp này và hoàn gửi cho chúng tôi - không cần tem bưu chính



gửi email cho chúng tôi đến consultation@cityofpae.sa.gov.au ghi Have your Say vào tiêu đề

Ý kiến hồi tiếp phải được nhận trước ngày 15 Tháng Sáu năm 2020
Sức khỏe của quý vị là ưu tiên của chúng tôi
Rất nhiều thứ đã thay đổi đối với tất cả chúng ta trong ba tháng qua. Kể từ Đại Dịch COVID-19,
chúng tôi đã làm việc để bảo đảm cộng đồng của chúng ta an toàn và lành mạnh.
Chúng tôi đang tiếp tục cung cấp dịch vụ thu gom rác thải, phát triển cộng đồng và dịch vụ an
toàn cộng đồng, dịch vụ y tế công cộng và chăm sóc môi trường. Thêm vào đó, chúng tôi có
thêm các dịch vụ trực tuyến và sự hỗ trợ có sẵn.
Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị về những gì Hội Đồng có thể làm để giúp quý vị duy trì
sức khỏe.
Giảm bớt lo âu về việc trả thuế thổ trạch
Nếu quý vị hiện đang gặp khó khăn về tài chính do Đại Dịch COVID-19 trực tiếp gây ra, chúng
tôi muốn cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ của chúng tôi và cung cấp các tùy chọn cho việc trả
thuế thổ trạch. Hãy đăng ký tại trang mạng
https://www.cityofpae.sa.gov.au/cferences/role-and-feft/rates
Civic Centre 163 St Vincent St, Port Adelaide
đt: 8405 6600
trang mạng: www.cityofpae.sa.gov.au
email: service@cityofpae.sa.gov.au

