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Chủ Đề: Thông tin quan trọng về thay đổi sử dụng đất ở Little Sàigòn 
 
 
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, bất kỳ sự thay đổi về thể chất nào bên ngoài doanh 
nghiệp hoặc tòa nhà ở khu vực Little Sàigòn sẽ cần sự chấp thuận của Thành Phố Seattle. 
Những thay đổi này sẽ áp dụng cho bạn nếu doanh nghiệp hoặc tòa nhà của bạn nằm giữa đường 
1-5 và Rainier Ave S và đường S. Dearborn đến đường S. Main. Xem bản đồ dưới đây. Sự thay đổi 
này là kết quả của luật được thông qua bởi Hội Đồng Thành Phố Seattle vào ngày 2 tháng 8 năm 
2017. 

 
Để được chấp thuận từ thành phố, bạn phải nộp đơn cho Hội Đồng Quận Phê Duyệt Đặc Biệt Quốc 
Tế hoặc ISRD. Ban ISRD là nhóm tại Thành Phố sẽ xem xét và chấp thuận các thay đổi được đề 
xuất của bạn.  Không có sự thay đổi về thể chất nào bên ngoài bất động sản hoặc doanh 
nghiệp của bạn có thể xảy ra cho đến khi bạn nhận được chấp thuận từ Hội Đồng ISRD. 
 
Thư này giới thiệu các yêu cầu của ISRD và Quy Trình Chứng Nhận Chấp Nhận sẽ được yêu cầu 
cho những thay đổi bên ngoài và những thay đổi sử dụng trong ranh giới ISRD mới được mở rộng.  
Vui lòng chia sẻ thông tin quan trọng này với người thuê nhà, chủ doanh nghiệp, người quản lý tài 
sản và chủ sở hữu tài sản. 
 
Đây là những gì chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu tài sản, cư dân và thành viên cộng đồng cần biết: 
 
• Các câu hỏi thường gặp đính kèm mô tả những loại thay đổi nào cần có Chứng Nhận Chấp Nhận 
và giải thích từng bước về quá trình đăng ký Giấy Chứng Nhận. 
 
• Rebecca Frestedt, Điều Hợp Viên của ISRD, với Bộ Khu Vực Seattle, sẵn sàng để trả lời các câu 
hỏi của bạn và giúp bạn trong quá trình xem xét và phê duyệt. Cô Frestedt có mặt trong cộng 
đồng từ 9 giờ đến 11 giờ sáng vào các ngày Thứ Năm đầu tuần và Thứ Năm tuần thứ 3 của 
mỗi tháng tại Hing Hay Coworks, trong khách sạn Bush Asia, 409 Maynard Ave. S. Cô ấy 
cũng sẵn sàng với những cuộc hẹn. Thông tin liên lạc của Cô Frestedt được liệt kê dưới đây. 
 
• Trang web của chúng tôi là nguồn cung cấp thêm thông tin, bao gồm các câu hỏi thường gặp, Giấy 
Chứng Nhận Ứng dụng và liên kết với hướng dẫn thiết kế và mã sử dụng đất. 
http://www.seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm  
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Sắp ra mắt: 
Vào đầu năm 2018, chúng tôi sẽ tiến hành tiếp cận trực tiếp từ xa thông qua một thông dịch viên để 
nói chuyện với chủ doanh nghiệp và trả lời các câu hỏi. Cô Frestedt cũng sẽ bắt đầu làm việc tại 
Little Sàigòn. 
 
Nếu bạn cần truy cập để giải thích hoặc có câu hỏi về những thay đổi này, xin vui lòng liên hệ với 
Cô Rebecca Frestedt tại rebecca.frestedt@seattle.gov hoặc 206-684-0226. 
 

 


