Hơn 12 cách để khám phá người và địa điểm của Gwinnett
Các chuyến đi thực địa ảo cho chúng ta cơ hội tham quan các địa điểm lịch sử, khám phá các sự
kiện quan trọng và tìm hiểu thêm về những người làm nên lịch sử và sống qua đó. Daily Dozen
này sẽ giúp bạn khám phá những người và địa điểm thú vị ngay tại Quận Gwinnett.

Lễ kỷ niệm 200 năm của quận Gwinnett -- quá khứ, hiện tại và tương lai
Quận Gwinnett được thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 1818. Quận đã phát triển từ một cộng đồng nông nghiệp với những con
đường đất và đường sắt đến một vùng ngoại ô đang bùng nổ với gần một triệu cư dân.
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Gặp Button Gwinnett. Tên quận của chúng ta, Button Gwinnett là là một trong ba ca sĩ của Tuyên ngôn độc lập. Tìm hiểu
thêm về người cha sáng lập này và quận tại lễ kỷ niệm Ngày Button Gwinnett gần đây.
Kể chuyện Gwinnett. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của Quận Gwinnett, các quan chức quận đã mời cư dân kể chuyện
về cách cộng đồng kết nối sôi nổi và chúng ta đang ở đâu hôm nay. Những câu chuyện sống trong Story Vault. Bạn có thể
tìm hiểu thêm một chút về Gwinnett trong Bicentennial Minutes về các địa điểm lịch sử quanh quận, những câu chuyện về
thành công và nhìn lại cuộc sống ở Gwinnett. Kiểm tra câu chuyện này về chăn nuôi trong tòa án.
Tài liệu về Gwinnett từ trước đến nay. Trong loạt phim tài liệu này do Quận Gwinnett sản xuất, hãy tìm hiểu về các gia
đình đầu tiên của cộng đồng chúng ta, Hành trình của người Mỹ gốc Phi ở Gwinnett và những người tiên phong mới đưa
Gwinnett về nhà ngày hôm nay. Khám phá 200 năm thương mại, đóng góp quân sự của cư dân Gwinnett, và xem một cộng
đồng của chúng ta ngày nay.
Niềm vui trăm năm cho trẻ em. Tìm các hoạt động liên quan đến lịch sử thú vị, như từ lộn xộn và các trang tô màu, trên
trang web của Bicentennial.

Địa điểm lịch sử
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Trung tâm Di sản & Môi trường Gwinnett. Ghé thăm màn hình trong trung tâm được chứng nhận LEEDS để tìm hiểu
thêm một chút về Lạch và Cherokee, cư dân đầu tiên của khu vực này.
Địa điểm Fort Daniel. Được xây dựng trên điểm cao nhất trên núi Hog, Fort Daniel được hoàn thành vào năm 1813 để bảo
vệ biên cương. Trên trang web của Sáng Lập của Fort Daniel, tìm hiểu về lịch sử pháo đài và những phát hiện khảo cổ thú vị.

7. Nhà Elisha Winn. Khi Quận Gwinnett được thành lập vào năm 1818, tài sản của Elisha Winn, là trung tâm của
hành động, tổ chức các phiên lập kế hoạch, tòa án, bầu cử và thậm chí là nhà tù!
8. Đi một quá khứ. Quận sở hữu một số tòa nhà lịch sử cung cấp một cửa sổ vào thời kỳ đã qua. Được xây dựng
vào những năm 1850, Chủng viện Nữ Lawrenceville có rất nhiều đồ tạo tác tuyệt vời. Tìm hiểu thêm về quy trình
xay xát trong nhà máy sản xuất lúa mì thời Nội chiến tại Công viên Freeman Mill. Nhà Chesser-Williams cho
thấy cuộc sống ở Gwinnett như thế nào vào những năm 1880. Ngó từ những năm 1930 và gia đình McDaniel
đang làm việc tại trang trại. Tìm hiểu thêm về lịch sử quận với Hội lịch sử Gwinnett.

Bên ngoài trong Công viên Gwinnett
Quận Gwinnett nằm ở chân đồi của dãy núi Appalachian, nơi được gọi là vùng Piemonte của Georgia. Với khí hậu ôn hòa, tài nguyên
thiên nhiên phong phú, và hệ động vật và thực vật đa dạng, các khu rừng đô thị Gwinnett, là nơi có nhiều loại động vật hoang dã mặc
dù dân số tăng liên tục. Hơn 6% diện tích đất trong quận của chúng tôi được bảo vệ cho không gian xanh! Công viên và Giải trí Quận
Gwinnett quản lý gần 10.000 mẫu đất công viên trên đất liền -- từ rừng và hồ đến suối và đồng cỏ. Ngay bây giờ, hãy xem các video
này “Các công viên ảo” đưa bạn vào hậu trường trong các công viên của chúng tôi, và lên kế hoạch cho một chuyến viếng thăm trực
tiếp khi bạn có thể!
9. Cây trong công viên Gwinnett. Tìm hiểu thêm về các cây phổ biến được tìm thấy ở Gwinnett từ Georgia Master Naturalist.
10. Đầu bếp trong rừng Gwinnett. Tìm hiểu về nấm và các chất phân hủy khác tạo ra đất ngon cho cây.
11. Chim trong công viên Gwinnett. Trong các công viên của chúng tôi và trong sân sau của riêng bạn, bạn sẽ tìm thấy một loạt
các loài chim di cư!
12. Đi bộ trong công viên Gwinnett. Dành một chút thời gian và chậm lại để tìm động vật hoang dã trong công viên Gwinnett.
13. Khủng long trong Công viên Gwinnett. Đi lang thang ảo trong công viên Gwinnett!

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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