
FOR QUESTIONS ABOUT THE PROJECT OR IF YOU NEED AN INTERPRETER OR ACCOMMODATIONS PLEASE CONTACT:

ed.pottharst@seattle.gov                       206-386-4232
www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/south-park-plaza-landbanked-site-park-development

Nếu quý vị có thắc mắc về dự án hoặc nếu quý vị cần trợ giúp hay cần thông dịch xin liên lạc với
PARA PREGUNTAS SOBRE EL PROYECTO O SI NECESITA UN INTÉRPRETE O ARREGLOS ESPECIALES, COMUNÍQUESE CON:

Chúng tôi cần sự góp ý của quý vị! 
Hãy giúp thiết kế công viên và quảng trường mới cho quý 
vị ở Công Viên South (South Park)! 
Năm 2014, trong quá trình mua lại do cộng đồng khởi xướng, Sở Công Viên và Giải Trí Seattle (Seattle Parks and Recreation) đã mua lại khu 
đất rộng 0,83 mẫu tại địa chỉ 8456 Dallas Ave S, nằm ngay ở phía Nam Cầu South Park để cung cấp thêm không gian mở cho cộng đồng. • Sở 
Công Viên và Giải Trí Seattle đã sẵn sàng xúc tiến dự án công viên và quảng trường mới này, đồng thời rất mong được làm việc cùng khu 
dân cư quanh Công Viên South để phát triển được bản thiết kế cho không gian tụ tập cộng đồng này. • Xin quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về 
dự án và đóng góp ý kiến cho đội ngũ thiết kế. Sự tham gia của cộng đồng là rất quan trọng trong việc phát triển khu công viên cùng quảng 
trường mới này, và chúng tôi rất cần lắng nghe ý kiến của quý vị. Sau khi quý vị đóng góp ý kiến vào cuộc họp tháng 11 này, chúng tôi sẽ xây 
dựng các phương án cho hiện trường. Các phương án này sẽ được trình bày tại cuộc họp cộng đồng lần thứ hai. Trong cuộc họp cộng đồng 
thứ ba và cuối cùng, chúng tôi sẽ trình bày thiết kế được cộng đồng ưu tiên và đóng góp ý kiến. • Đối tác của Thành Phố chúng ta, Văn Phòng 
Nhà Ở Seattle (Seattle Office of Housing) và Văn Phòng Quy Hoạch và Phát Triển Cộng Đồng Seattle (Office of Planning and Community 
Development) sẽ có mặt tại sự kiện.

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019, từ 11:00 trưa – 1:00 chiều 
Hiện trường South Park Plaza, 8456 Dallas Ave S.  Có hoạt động cho trẻ em và đồ ăn nhẹ!

In 2014, as part of a community-initiated acquisition, Seattle Parks and Recreation purchased the .83-acre site at 8456 Dallas Ave S, just west of the South Park Bridge, 
to provide the community more open space. • Seattle Parks and Recreation is ready to move this new park and plaza project forward and excited to work with the 
South Park neighborhood to develop a design for the community gathering space. • Please join us to learn about the project and provide your input to the design team. 
Community involvement is essential in developing this new park and plaza, and we need to hear from you. Following input at this November meeting, we will develop 
site options. These options will be presented at a second community meeting. A preferred community informed design will be presented at a third and final community 
meeting. • Our City partners, Seattle Office of Housing, Seattle Public Utilities and Office of Planning and Community Development, will be present at the event.

We need your input!  
HELP DESIGN YOUR NEW PARK AND PLAZA IN SOUTH PARK! 

SATURDAY, NOVEMBER 16, 2019, 11:00 AM – 1:00 PM 
SOUTH PARK PLAZA SITE, 8456 DALLAS AVE S.   CHILDREN’S ACTIVITIES AND LIGHT SNACKS!

En 2014, como parte de una adquisición iniciada por la comunidad, Seattle Parks and Recreation compró el sitio de .83 acres en 8456 Dallas Ave S, justo al sur del 
Puente de South Park, para proporcionar a la comunidad más espacio abierto. • Seattle Parks and Recreation está listo para impulsar este nuevo proyecto de parque 
y plaza, y está entusiasmado de trabajar con el vecindario de South Park y así desarrollar un diseño de espacio de reunión para la comunidad. • Únase a nosotros para 
conocer el proyecto y brindar su opinión al equipo de diseño. La participación de la comunidad es esencial para desarrollar este nuevo parque y plaza, y necesitamos 
saber de usted. Luego de los aportes en esta reunión de noviembre, desarrollaremos opciones en el sitio. Estas opciones se presentarán en una segunda reunión 
comunitaria. El diseño que prefiera la comunidad se presentará en una tercera y última reunión comunitaria. • Nuestros socios de la alcaldía, la Oficina de Vivienda de 
Seattle (Seattle Office of Housing) y la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario (Office of Planning and Community Development) estarán presentes en el evento.

¡Necesitamos sus sugerencias!  
¡AYUDA A DISEÑAR TU NUEVO PARQUE Y PLAZA EN SOUTH PARK! 

SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2019, 11:00 AM - 1:00 PM 
SITIO DE SOUTH PARK PLAZA, 8456 DALLAS AVE S.   ¡ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y REFRIGERIOS LIGEROS!


