Kính gửi cư dân, tờ thông tin có mục đích thông báo quý vị về

DỰ ÁN ĐANG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ
tại 2713 S Norman St

Nhóm Xây cất Denson-Hamilton và Nhóm Kiến trúc sư JW Architects hiện hợp tác để thiết kế việc
tái phát triển 2713 S Norman St.
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Thông tin về dự án:
Dự án này sẽ nằm ở khúc giữa phía Nam của S Norman St - chỉ cách vài bước với đường
Martin Luther King Way Jr. Sau khi hoàn tất, những nhà mới sẽ cao 3 tầng và sẽ bao gồm
6 căn nhà dãy với 4 chỗ đậu xe ngoài trời và 1 nhà để xe. Hiện giờ, chúng tôi chỉ mới bắt
đầu lập kế hoạch - việc xây cất có thể bắt đầu vào Mùa hè năm 2021 và tòa nhà có thể
mở cửa sớm nhất là vào Mùa đông năm 2022.
Liên lạc dự án:
Julian Weber, Giám đốc sáng lập, JW Architects
outreach@jwaseattle.com

Chúng tôi yêu cần quý vị cho ý kiến qua:

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
09/17/2020 – 10/08/2020
Liên kết đến khảo sát:

TRANG WEB DỰ ÁN
Liên kết đến trang web:

www.jwaseattle.com/2713-vietnamese

jwaseattleoutreach.wixsite.com/2713

*thông tin bổ sung ở mặt sau của tờ rơi

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
09/17/2020 – 10/08/2020
Liên kết đến khảo sát:

S CHARLES ST

GIỜ TIẾP XÚC
Các cuộc họp trực tiếp đã bị tạm ngừng
do COVID-19
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Bằng xe buýt:
Từ 26th Ave S – Xe buýt số 4
Từ Martin Luther King Jr Way – Các xe
buýt số 4, 8
Từ 31st Ave S – Xe buýt số 14

Truy cập Trang web Dự án (jwaseattleoutreach.wixsite.com/2713) để xem thông tin liên quan đến dự
án.
Để tìm hiểu thêm về dự án này và chia sẻ ý kiến của quý vị về tương lai của dự án, xin truy cập trang
web JW Architects (http://www.jwaseattle.com/) và đến gặp chúng tôi trong giờ tiếp xúc được liệt kê ở
trên.
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về cách tiếp cận sớm để đánh giá thiết kế trên trang web của Sở Khu
xóm Seattle (http://www.seattle.gov/neighborhoods).
Tất cả thông tin đang được thu thập bởi JW Architects, nhưng có thể nộp cho Văn phòng Thành phố
Seattle. Vì vậy, thông tin cá nhân nộp vào có thể được tiết lộ cho bên thứ ba nếu có yêu cầu theo Đạo
luật Hồ sơ Công khai của Washington.

Đánh giá Thiết kế muốn có những loại ý kiến nào?
•
•
•
•
•

Nói lên các nét đặc trưng và đặc điểm độc đáo của khu xóm
Thiết kế kiến trúc
Hình thức và vật liệu xây dựng
Dễ nhìn từ vỉa hè
Chắn che để bảo đảm sự riêng tư

