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GIỜ TRONG GIỜ
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
12:00 trưa - 2:00 chiều
Trên trang web: 9314 Renton Ave S 

Chúng tôi yêu cầu đầu vào của bạn thông 

*thông tin bổ sung ở mặt sau của tờ rơi

DỰ ÁN THEO ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ
at 9314 Renton Ave S 

Rose Homes và JW Architects đang hợp tác để thiết kế việc tái phát triển 9314 Renton Avenue 
South.

Xin chào, thông báo này là bao gồm bạn trong một

Thông tin dự án:
Dự án này sẽ được đặt ở góc của Renton Ave S và S Cambridge St. Chúng tôi chỉ mới 
bắt đầu lập kế hoạch ngay bây giờ - việc xây dựng có thể bắt đầu vào Mùa đông 2019 và 
tòa nhà có thể mở cửa sớm nhất là vào Mùa xuân 2021.

Liên hệ dự án:
Julian Weber, JW Architects
outtreach@jwaseattle.com

RENTON AVE S

SITE



Để tìm hiểu thêm về dự án này và chia sẻ suy nghĩ của bạn về tương lai của dự án, vui lòng truy 
cập trang web của JW Architects (www.jwaseattle.com) và tham dự các giờ thả của chúng tôi 
được liệt kê ở trên.

Thông tin thêm về tiếp cận sớm để xem xét thiết kế có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ 
Hàng xóm Seattle (http://www.seattle.gov/neighborhoods).

Tất cả thông tin đang được JW Architects thu thập, nhưng có thể được gửi đến Thành phố 
Seattle. Do đó, thông tin cá nhân được nhập có thể bị tiết lộ cho người yêu cầu bên thứ ba theo 
Đạo luật Hồ sơ Công cộng Washington.

Đánh giá thiết kế đang tìm kiếm loại phản hồi nào?

Bằng phương tiện:
Tắt 51st Ave S -  Buses 106,107
Tắt Rainier Ave S - Buses 7, 106, 107

GIỜ TRONG GIỜ
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
12:00 trưa - 2:00 chiều
Trên trang web: 9314 Renton Ave S 

Hãy tham gia trực tiếp với chúng tôi 
để nói về ý tưởng dự án và làm thế 
nào để phát triển thành công trong 
khu phố Rainier Beach.

• Tham khảo các tính năng và đặc điểm khu phố độc đáo
• Thiết kế kiến   trúc
• Hình thức và vật liệu xây dựng
• Trải nghiệm vỉa hè 
• Sàng lọc sự riêng tư


