
Hinihikayat ng Seattle Parks and Recreation ang komunidad na makilahok sa pag-renovate sa Brighton 
Playfield.  Mangyaring makipagtulungan sa Seattle Parks and Recreation, saproject manager, at sa D.A. Hogan, 
consultant, upang magbigay ng input sa mga opsyon sa schematic design para sa pag-renovate sa field.  
Magpepresenta kami ng mga opsyon ng disenyo at mangangalap ng impormasyon sa kung paano mabibigay ng 
pag-renovate ang pinakamagandang field para sa komunidad. 

Sa pamamagitan ng proyektong ito, papalitan ang kasalukuyang lighting system at natural na damo sa playfield 
at magkakaroon tayo ng isang na-renovate na field na may lawak na 200,000 talampakang parisukat na may 
bagong lighting system at synthetic na damo. Magkakaroon tayo ng mga bago/mas pinagandang accessible 
na daanan at lugar para sa mga manonood, muli nating gagamitin ang mga kasalukuyang upuan/bleacher at 
magkakaroon tayo ng koneksyon sa iba pang mga kasalukuyang bahagi ng parke. 

Sa yugto ng pagpaplano at pagdidisenyo para sa proyektong ito, nagsaliksik kami ng ilang alternatibong 
produktong panambak.  Nakipagkita kami sa mga manufacturer at isasagawa namin ang proyektong ito gamit 
ang isang makabagong materyal na panambak para sa Brighton Playfield. Upang ma-upgrade ang ilaw, ide-
demolish ang kasalukuyan at lumang lighting system at papalitan ito gamit ang isang panibagong system. 
Layunin ng proyekto sa lighting na pahusayin ang kakayahan ng ating mga manlalaro sa pamamagitan ng 
ligtas at produktibong lighting system para sa mga gumagamit ng field, gawin itong hindi nakakasilaw at 
iwasan ang pag-abot ng ilaw sa kapitbahayan hangga’t maaari. 

Makikita ang Brighton Playfield sa hilaga ng Aki Kurose Middle School sa 6000 39th Ave S, Seattle, WA 98118.

PAG-RENOVATE SA BRIGHTON PLAYFIELD 
PAGPAPALIT SA NATURAL NA DAMO NG SYNTHETIC 
NA DAMO AT PAGPAPALIT NG LIGHTING SYSTEM

HUW., OKTUBRE 5, 2016
6:30 – 8 P.M.
AKI KUROSE MIDDLE SCHOOL, 3928 S GRAHAM ST, SEATTLE, WA 98118 

KAILANGAN NAMIN ANG IYONG INPUT SA PAG-RENOVATE SA FIELD!

PARA SA HIGIT PANG IMPORMASYON TUNGKOL SA PROYEKTO, PAKIBISITA ANG
WWW.SEATTLE.GOV/PARKS/PROJECTS/BRIGHTON/

PARA SA PAGTATAKDA NG MGA ESPESYAL NA PAGPUPULONG O UPANG HUMILING NG INTERPRETER, MANGYARING MAKIPAG-UGNAYAN KAY 

karen.o’connor@seattle.gov

206-233-7929

www.seattle.gov/parks/projects/brighton/


