
Sở Phụ Trách Công Viên và Hoạt Động Giải Trí Seattle khuyến khích cộng đồng tham 
gia vào việc làm mới lại Sân Chơi Brighton.  Xin hãy hợp tác với Sở Phụ Trách Công 
Viên và Hoạt Động Giải Trí Seattle, quản lý dự án, và D.A. Hogan, cố vấn viên, để đóng 
góp ý kiến về những chọn lựa sơ đồ thiết kế cho việc làm mới lại sân chơi.  Chúng tôi 
sẽ trình bày những kiểu thiết kế và thu thập tin tức để biết rõ dự định làm mới lại sân 
chơi sẽ giúp ích như thế nào cho cộng đồng. 

Dự án này sẽ thay sân cỏ thiên nhiên có đèn hiện thời bằng sân cỏ nhân tạo mới có 
đèn và tân tiến rộng 200,000 square foot. Chúng ta sẽ có những lối đi mới/được nâng 
cấp, các khu dành cho khán giả, sử dụng lại ghế ngồi/băng ghế hiện thời và liên kết với 
những đặc điểm hiện hữu khác của công viên. 

Trong giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế dự án này chúng tôi đã nghiên cứu một số sản 
phẩm khác để bịt chỗ hở.  Chúng tôi đã tiếp xúc với các nhà sản xuất và sẽ chọn một 
loại vật liệu tân tiến để bịt những chỗ hở cho Sân Chơi Brighton. Nâng cấp đèn điện sẽ 
hủy bỏ hệ thống đèn hiện thời, đã lỗi thời và thay bằng một hệ thống tối tân. Mục đích 
của dự án đèn điện là để tăng cường sự vui chơi dưới ánh đèn an toàn, hiệu quả cho 
những người sử dụng sân chơi, và để tránh loại đèn làm chói và hắt vào khu xóm càng 
nhiều càng tốt. 

Sân Chơi Brighton tọa lạc tại phía bắc của Trường Cấp Hai Aki Kurose ở số 6000 39th 
Ave S, Seattle, WA 98118.

Tân Trang Sân Chơi Brighton 
Thay Cỏ Thiên Nhiên bằng Cỏ Nhân Tạo và Thay Đèn Điện
Chúng tôi cần sự góp ý của quý vị để làm mới lại sân chơi!

Thứ Tư, ngày 4 tháng Mười, 2016
Từ 6 giờ 30 đến 8 giờ tối
Trường Cấp Hai Aki Kurose
3928 S Graham St, Seattle, WA 98118

Muốn biết thêm chi tiết hoặc xem bản dịch của tờ quảng cáo này hãy vào 
www.seattle.gov/parks/projects/brighton/

Nếu muốn có thông dịch trong buổi họp hay những tiện nghi khác xin liên lạc với

karen.o’connor@seattle.gov

206-233-7929

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


