
አስተያየትዎን በ ኦንላይን እ.ኤ.አ ከ 02/03/2020 እስከ 
03/02/2020 በዌብሳይታችን 
www.jwaseattle.com/461-amharic ይስጡን።

በግልዎ አስተያየት መስጠት ከፈለጉ እባካችሁን ከ 12 ሰዓት 
ከሰዓት 1 ሰዓት ከሰዓት በኋላ ፒ.ኤም. ጋር ይገናኙ በ 6115 
ደቡብ ሬንየር አቬኑ (6115 Rainier Avenue South).
ቅዳሜ የካቲት 22 ቀን 2020 (February 22, 2020) 
አስተርጓሚ የሚያስፈልጎት ከሆነ፡ እባክዎን ከእኛ ጋር 
ተገናኙ።

 ስለ ፕሮጀክቱ

ይህ ዕቅድ  በደቡብ ሬንየር አቬኑ በስተምዕራብ በኩል ባለው ስፍራ (ብሎክ) መካከል ላይ ያተኮረ ይሆናል። በተጠናቀቀበት 
ግዜም አዳዲሶቹ ቤቶች ባለ 3 ፎቆች ሲሆኑ፡ በመደዳ 8 ቤቶችንና 4 የመኪና ማቆምያ ቦታዎችን ያጠቃልላል። በአሁኑ ወቅት፡ 
እቅዱን ለማውጣት እየጀማመርን ነው። ግንባታው በጸደይ ወር ( Spring) 2021 ሊጀመር ይችላል፡ ህንጻዎቹም በ2022 በበልግ 
ወራት (Fall) ስራ ላይ ሊውሉ ይችላሉ።  

የዕቅዱ(ፕሮጄክት) አገናኝ ሰው፡
ጁልያን ዌበር፡ መስራች ባለስልጣን፡ ጄደብሊው አርኪቴክቶች
outtreach@jwaseattle.com

ይህ በራሪ ወረቀት እርስዎን በዲዛይን ግምገማ ላይ በሚገኘው 
ፕሮጀክታችን ውስጥ ለማካተት ያለመ ነው።
በ 6115 ደቡብ ሬንየር አቬኑ (6115 Rainier Avenue South) 
ጃቡዳ ቤቶችና (Jabooda Homes) ጄደብሊው አርኪቴክቶች( JW Architects) በ 6115 ደቡብ ሬንየር አቬኑ (6115 Rainier 
Avenue South) የሚገኘውን ንብረት በጋራ ለማሻሻል ዲዛይን በማውጣት በኩል እየተባበሩ ነው። 

ውድ የዚህ አካባቢ ነዋሪ

*በጀርባ ሽፋን ላይ ተጨማሪ መረጃ

SITE

RAINIER AVE S



ስለ ፕሮጀክቱ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘትም ሆነ ሃሳብዎን ለማጋራት የ JW Architects የ ዌብ ገጽ (www.
jwaseattle.com) እንዲመለከቱ ወይንም ከላይ በተገለጹት ሰአታት በአካል አንዲገኙ እንጠይቃለን። ለ ዲዛይን 
ግምገማ ስለሚደረገው የቅድሚያ የተደራሽነት ስራ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የ Seattle Department of 
Neighborhood’s ድህረ ገጽ (http://www.seattle.gov/neighborhoods) ይመልከቱ።

ሁለም መረጃ የሚሰበሰበው በጄደብሊው አርኪቴክትስ (JW Architects) ሲሆን የተሰበሰበው መረጃም ለ 
ሲያትል ከተማ አስተዳደር ሊሰጥ ይችላል። በመሆኑም በዋሽንግተን የህዝብ መዝገብ ሕግ( Washington 
Public Records Act ) መሰረት የተሰጠው የግል መረጃ ሁሉ በሶስተኛ ጠያቂ ሰው ሊታይ ይችላል።

የዲዛይን ግምገማው የሚፈልገው የምላሽ አይነት ምንድነው?

በህዝብ መጓጓዣ፡

ከሬነር አቨኑ ደቡብ በኩል የሚመጡ ከሆነ - አውቶቡስ ቁጥር 7 እና 9 (Off Rainier Ave S – Buses 7, 9)
ከማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒኦር ዌ የሚመጡ ከሆነ አውቶቡስ ቁጥር 106 ይውሰዱ (Off Martin Luther King Jr Way – Bus 106)

ይህንን ዕቅድ በተመለከተ ሊኖር ስለሚችል 
አስተያየትና ይህንን ዕቅድ በኮሎምቢያ ከተማ 
አካባቢ እንዴት ሰኬታማ እንድምናደርገው 
ለመወያየት እባክዎን በአካል ከእኛ ጋር ተገናኙ።

ሳይት

• ድንቅ የሆኑ የአካባቢ መገለጫዎችንና ባህሪያትን ማጣቀስ
• 	አርክቴክቸራዊ ዲዛይን
• 	የህንጻ ቅርጾች እና እቃዎች
• 	ለእግረኞች አመቺ የሆኑ

የመውጫ ሰዓት
ቅዳሜ የካቲት 22 ቀን 2020 
(February 22, 2020) 
12:00 - 1:00 pm


