
Giấy Phép Sử Dụng DPR 

Quí vị đang chuẩn bị cho một buổi họp mặt hay sự kiện và cần có một 
địa điểm tốt cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp?  Hãy thử coi các cơ sở, 
công viên, sân bãi và hồ bơi tuyệt vời mà Phòng Công Viên và Giải Trí 
có.  

 

DC Department of Parks & Recreation: Phòng Công Viên Và Giải Trí Hoa Thịnh Đốn  

Liên hệ với chúng tôi 
Phòng Giấy Phép Sử Dụng DPR 

1250 U St., NW, Lầu một 

Washington, DC 20009 

 

Metro: Đường Xanh Lá Cây/Vàng 

Bến U St/African-Amer Civil War Memorial (Đài Tưởng Niệm Cuộc Nội Chiến Mỹ - 
Phi)/Cardozo  

 

Số điện thoại: (202) 671-2597 

Thư điện tử: dprpermits@dc.gov 

Trang mạng: dpr.dc.gov 

 

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều 

 

Tôi có thể xin giấy phép sử dụng ở đâu? 

Đơn xin có thể kiếm trên mạng: DPR.DC.GOV 

Nhấp vào Các Cơ Sở và Giấy Phép Sử Dụng, Giấy Phép Sử Dụng và Giữ Chỗ 

 

Khi nào thì cần phải có giấy phép sử dụng? 



Quí vị phải có giấy phép cho nhóm/cá nhân để sử dụng công viên, cơ sở, sân bãi hoặc hồ bơi của 
DPR. Các cơ sở và hồ bơi có thể chỉ được cấp phép sử dụng trong giờ hoạt động như công bố. 
Các công viên đều đóng cửa khi trời tối. 

Lệ phí giấy phép sử dụng? 

Lệ phí tùy thuộc vào loại sự kiện hoặc loại đặt chỗ. Một danh sách tất cả các lệ phí có thể kiếm 
trên mạng. 

 

Khi nào tôi có thể hủy một giấy phép sử dụng đã được thanh toán và phát hành? 

Mọi đơn xin hủy giấy phép sử dụng phải được nộp trên văn bản (thư điện tử, fax hoặc thư gửi 
bưu điện) tới thẳng Phòng Giấy Phép Sử Dụng. Ghé trang mạng của chúng tôi để coi các hạn 
chót cụ thể về việc hoàn trả tiền. 

Đơn xin hủy giấy phép sử dụng được nhận từ 30 ngày trở lên trước ngày đặt chỗ cho sự kiện sẽ 
được hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc và 75% tiền lệ phí. Đơn xin hủy giấy phép sử dụng được 
nhận trong vòng 30 ngày trở lại trước ngày đặt chỗ cho sự kiện sẽ CHỈ được hoàn trả toàn bộ số 
tiền đặt cọc, chứ không được hoàn trả tiền lệ phí.  

 

Cách thanh toán tiền lệ phí 

Mọi giao dịch thuê mướn thông qua Phòng Giấy Phép Sử Dụng phải được thanh toán TOÀN BỘ 
trước khi cấp giấy phép. Trực tuyến: thẻ tín dụng (chỉ nhận Visa, MasterCard hoặc Discover); tới 
tận nơi: thẻ tín dụng (chỉ nhận Visa, MasterCard hoặc Discover), séc hoặc money order (lệnh 
thanh toán) trả cho DC Treasurer. KHÔNG nhận tiền mặt. 

 

Thời gian cấp giấy phép sử dụng sân thể thao 

DPR chỉ cấp giấy phép sử dụng cho các sân bóng và sàn bóng rổ theo mùa. DPR cho thuê trong 
hai mùa: Thu/Đông và Xuân/Hè. Thông tin mới nhất về giấy phép sử dụng sân thể thao theo mùa 
có trên trang mạng của chúng tôi. 

 

Ưu tiên cấp giấy phép sử dụng sân thể thao theo mùa của DPR là gì? 

Nếu đơn xin phép sử dụng nộp đúng hạn, DPR sẽ ưu tiên cấp giấy phép sử dụng trong mùa cho 
phép theo thứ tự sau: 

1. Các chương trình của DPR 
2. Trường công và trường bán công của Hoa Thịnh Đốn  
3. Đối tác của DPR (Các tổ chức thực thi Hợp Đồng Đối Tác với DPR) 
4. Các Đội Thể Thao Thanh Thiểu Niên tư nhân 



5. Các Đội Thể Thao Người Lớn tư nhân 

 

 


