Chúng tôi cần ý kiến của quý vị! Cùng
tham gia với chúng tôi tại Lễ hội Rainier
Court (RAINIER COURT FESTIVAL)
Chúng tôi cần sự góp ý của quý vị! Sở Phụ Trách Công Viên và Hoạt Động Giải Trí Seattle
(Seattle Parks and Recreation) đang thiết kế một công viên mới tại địa điểm Bắc Rainier
Landbanked (North Rainier Landbanked). Xin hãy cùng với Nhân viên kế hoạch và Quản
lý dự án của Sở Phụ Trách Công Viên và Hoạt Động Giải Trí Seattle (Seattle Parks and
Recreation) và chuyên viên thiết kế của Ban Hợp Tác Thiết Kế Cascade (Cascade Design
Collaborative) đóng góp ý kiến về việc phát triển một công viên mới đầy hứng thú này.
Chúng tôi sẽ có một quầy giới thiệu tại Lễ hội Rainier Court (Rainier Court Festival) để trình
bày những chọn lựa về thiết kế và muốn biết quý vị thích điều nào nhiều nhất.
Dự án này sẽ cung cấp thêm không gian mở cho cộng đồng North Rainier và nằm đối diện
bãi đậu xe Safeway tại 3655 35th Ave. S., 98144. Dự án công viên này do Seattle Park District
tài trợ để giữ gìn một không gian mở trong các khu vực đô thị trên toàn Seattle.
Sự kiện này được tạo điều kiện thông qua mối quan hệ hợp tác với Sở Giao Thông Vận
Tải Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT), Sở Phát Triển Hiệu Quả Đông
Nam (South East Effective Development, SEED) và Tập Đoàn Hỗ Trợ Nhà Ở Seattle (Seattle
Housing Assistance Group, SHAG).

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2017
12 - 4 giờ chiều
Địa điểm: Rainier Court
3621 33rd Ave South, Seattle, WA 98144
Nếu quý vị có thắc mắc về dự án hoặc nếu quý vị cần
trợ giúp hay cần thông dịch xin liên lạc với:
Karimah.edwards@seattle.gov
206-233-0063
www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/northrainier-landbanked-site-park-development

