
SITE

42nd Ave S 

Xin yêu cầu bạn đóng góp ý kiến phản hồi qua: 
BẢN KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
Từ ngày 10/07/2019 đến 31/07/2019
Liên kết đến bản khảo sát: 
www.jwaseattle.com/8608-vietnamese/

THỦ TỤC XÉT DUYỆT THIẾT KẾ DỰ ÁN
tại đại chỉ 8608 42nd Ave S 

Brighton Homes và JW Architects đang cộng tác trong việc thiết kế dự án tái phát triển khu nhà 
tại 8608 42nd Avenue South.

Kính gửi quý cư dân, đây là phiếu mời bạn tham gia vào 

Thông tin về dự án: 
Dự án này sẽ nằm ở giữa blốc đường bên phía đông đường 42nd Avenue South. Khi 
được hoàn thành, khu nhà này sẽ bao gồm 5 căn nhà 3 tầng liền vách với 2 chỗ đậu xe 
ngoài trời và 3 nhà để xe. Lô đất này cũng có thể được phân chia thêm trong tương lai. 
Hiện tại chúng tôi chỉ mới bắt đầu quá trình lập kế hoạch – dự án có thể khởi công vào 
mùa đông năm 2020.

Người Liên Lạc của Dự Án:
Ông Julian Weber, Chủ Sáng Lập Công Ty JW Architects
outreach@jwaseattle.com

Xin yêu cầu bạn đóng góp ý kiến phản hồi qua: 

GIỜ GHÉ THĂM
Ngày 24/07/2019
5:00 – 6:00 chiều
Tại địa điểm: 8608 42nd Avenue S

*thông tin bổ sung ở mặt sau của tờ rơi



Để biết thêm thông tin về dự án này hoặc để chia sẻ ý kiến của bạn về tương lai của dự án, vui 
lòng truy cập trang web của JW Architects (www.jwaseattle.com) và đến gặp chúng tôi vào giờ 
ghé thăm ở trên. 

Có thêm thông tin về quá trình tham khảo ý kiến sớm trong thủ tục xét duyệt thiết kế trên trang 
web của Sở Phụ Trách các Khu Dân Cư Seattle (http://www.seattle.gov/neighborhoods). 

Tất cả thông tin được thu thập bởi JW Architects nhưng có thể được chuyển đến Thành Phố 
Seattle. Vì thế, các thông tin cá nhân được điền vào bản khảo sát có thể bị tiết lộ nếu co yêu cầu 
từ một bên thứ ba chiếu theo Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai của Washington.

Các tuyến xe có thể chọn để đến nơi
Từ Beacon Ave S - Xe buýt số 107
Từ S Henderson St. - Các xe buýt số 9, 
106, 107
Từ Martin Luther King Jr Way S -
Xe buýt số 106 hay xe điện Link

GIỜ GHÉ THĂM
Ngày 24/07/2019
5:00 – 6:00 chiều
Tại địa điểm: 8608 42nd Avenue S

• Nói về các đặc điểm và bản sắc độc nhất của khu phố
• Thiết kế kiên trúc 
• Hình dáng và vật liệu xây dựng tòa nhà
• Cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy từ vỉa hè
• Có các cấu trúc che kín để tạo không gian riêng tư

Một số ví dụ về các loại phản hồi mà thủ tục Xét Duyệt Thiết Kế cần thu thập:

Xin mời bạn ghé thăm chúng tôi để 
trao đổi trực tiếp về các ý tưởng của 
dự án và những gì cần làm để đảm 
bảo sự thành công của khu nhà này 
ở cộng đồng Rainier Beach. 


