PO Box 34996 Seattle,
WA 98124-4996

Sở Công Viên và Hoạt Động
Giải Trí Seattle rất hân hạnh
chốt thiết kế cho công viên
mới của quý vị!

New park and street improvements coming to your neighborhood.
Translated information available at the sign at 3655 35th Ave S or at
www.bit.ly/northrainierpark
Nuevas mejoras en el parque y las calles de su vecindario próximamente.
Encontrará la traducción de la información en el letrero en 3655 35th Ave S
bien, en www.bit.ly/northrainierpark
northrainierpark.
Các
cải �ến mới về công viên và đường phố mới sắp đến với cộng đồng của quý vị.
Thông �n dịch thuật có sẵn tại biển báo tại 3655 Đại lộ 35th Ave S hoặc tại
www.bit.ly/northrainierpark

新的公園與街道改進項目將在您所在地區開始。若需譯文，請參看位於3655
35th Ave S的標示，或到訪www.bit.ly/northrainierpark
Beer cusub iyo hagaajin waddada lagu sameynayo ayaa xaafaddaada ku soo
food leh. Macluumaad la turjumay ayaa laga heli karaa calaamadda ku
taalla 3655 35th Ave S ama www.bit.ly/northrainierpark
Malapit na ang mga bagong mga pagpapaganda sa park at sa kalye sa
inyong neighborhood. May available na isinalin-wika na impormasyon sa
karatula sa 3655 35th Ave S o sa www.bit.ly/northrainierpark
Naannoo keessanitti paarkiifi daandii haaromsuun itti deemamaa jira.
Odeeffannoon hiikkame bakka mallattoo paarkii 3655 35th Ave S or at
www.bit.ly/northrainierpark
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Hoạt động xây dựng công viên sẽ bắt
đầu vào năm 2021. Công viên mới của
quý vị sẽ nằm ngay ở phía Bắc Safeway
trên S Charlestown St., đoạn giữa 34th
và 35th, và sẽ mở cửa từ mùa thu năm
2022.

"TẤM VẢI CỘNG ĐỒNG"
THAM GIA VÀ HỖ TRỢ ĐỊNH HÌNH CÔNG VIÊN KHU PHỐ CỦA QUÝ VỊ
Những mẫu vải/thớ vải thể hiện tính đa dạng và các nền văn hóa tạo nên khu phố Rainier sẽ được lồng ghép trong thiết
kế của công viên. Vui lòng tham gia bằng cách khoanh tròn họa tiết mà quý vị yêu thích hoặc gửi hình ảnh mẫu vải/thớ
vải. Chúng tôi sẽ chia sẻ lại những mẫu vải/thớ vải mà quý vị đã gửi với tất cả những người liên hệ với chúng tôi để chọn
mẫu đưa vào thiết kế của công viên.

MẪU VẢI
CỦA QUÝ VỊ
Ở ĐÂY

Khoanh tròn mẫu vải/thớ vải mà quý vị thấy đồng điệu hoặc mô tả ý nghĩa của chúng đối với quý vị.
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ!
Đặt thẻ này hoặc cho biết ý tưởng của quý vị về mẫu vải vào
ngày 19 tháng 8, từ 11:00 trưa đến 3:00 chiều, tại bãi đậu xe
Safeway hoặc gửi qua đường bưu điện về: Seattle Parks and
Recreation, Attn: Mike Schwindeller, 300 Elliot Ave W, Seattle
WA 98119. Quý vị sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng thẻ
quà tặng Safeway. Quý vị cũng có thể gửi trực tuyến ý tưởng về
mẫu vải qua khảo sát tại www.bit.ly/northrainierpark.

CẢI TẠO PHỤC VỤ NGƯỜI ĐI BỘ Ở S CHARLESTOWN ST

Trước những ý kiến phản hồi của người dân trong khu, Sở
Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation)
sẽ thi công hai giai đoạn của hạng mục cải tạo cho S
Charlestown St để cải thiện tình trạng đường phố cho
người đi bộ. Giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành ngay mùa
thu năm 2020 và giai đoạn 2 sẽ được thi công cùng với
công viên mới.

Nếu quý vị muốn nhận thông tin cập nhật về dự án này, vui lòng
cung cấp thông tin liên hệ dưới đây.
Tên:________________________________________
Email:_____________________________________
Số điện thoại:_________________________________

Công viên Tương lai

35TH AVE S

34TH AVE S

Để liên tục cập nhật thông tin về tiến độ cải tạo đường phố
và công viên cũng như tìm hiểu quy trình đặt tên công viên
sau này, vui lòng truy cập www.bit.ly/northrainierpark.

N

S CHARLESTOWN ST

Giai đoạn 1: Sơn đánh dấu phần lề đường phình ra
Giai đoạn 2: Tôn cao phần lề đường phình ra có dốc thoải lề
đường
Giai đoạn 2: Thi công phần lề đường phình ra và vỉa hè mới

Giai đoạn 1: Thi công gờ giảm tốc mới
Giai đoạn 2: Thi công lối đi bộ sang đường mới có đánh
dấu (quyết định vị trí sau)

