
KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN
31 tháng Năm – 21 tháng Sáu, 2021
Liên kết đến khảo sát:
www.jwaseattle.com/928n

TRANG WEB CỦA DỰ ÁN
Liên kết đến trang web

https://jwaseattleoutreach.wixsite.com/928n

Chúng tôi yêu cầu ý kiến đóng góp của quý vị thông qua:

* thông tin bổ sung ở mặt sau của tờ rơi

DỰ ÁN ĐANG ĐƯỢC XEM XÉT THIẾT KẾ
at tại 928 N 101st St

JW Architects đang hợp tác thiết kế tái phát triển khu nhà 928 N 101st  St.

Cư dân thân mến, tờ rơi này sẽ đưa quý vị vào

Thông tin dự án::
Đề xuất này là để xây dựng (8) căn nhà thoáng liền kề với hình thức phân lô trong tương 
lai. Dự án này sẽ nằm giữa đoạn 101st St. Hiện chúng tôi mới bắt đầu lên kế hoạch - việc 
xây dựng có thể bắt đầu vào mùa Hè năm 2022 và tòa nhà có thể khai trương sớm nhất 
là vào mùa Đông năm 2023..

Liên lạc Dự Án: 
Julian Weber, Founding Principal, JW Architects
outreach@jwaseattle.com

SITE

N 101st St



Để tìm hiểu thêm về dự án này và chia sẻ ý tưởng của bạn về tương lai của dự án, vui lòng ghé 
vào trang web JW Architects (www.jwaseattle.com) và tham dự giờ thăm viếng của chúng tôi 
được liệt kê ở trên.

Thông tin thêm về tiếp cận sơ bộ để xem xét thiết kế, có thể được tìm thấy trên trang web của 
Seattle Department of Neighborhood (http://www.seattle.gov/neighborhoods).

Tất cả thông tin đang được thu thập bởi JW Architects, nhưng có thể được gửi đến Thành Phố 
Seattle. Do đó, thông tin cá nhân đã ghi vào có thể được tiết lộ theo yêu cầu của bên thứ ba qua 
Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng của Washington.

Loại phản hồi nào mà Đánh Giá Thiết Kế đang tìm kiếm?

Địa điểm: 928 N 101st St

*Sự kiện trực tiếp được chuyển 
sang giao tiếp trực tuyến do 
mối quan tâm về sức khỏe cộng 
đồng và các yêu cầu của Thành 
Phố bởi Seattle Department of 
Neighborhood

• Tham khảo các đặc điểm và nét đặc trưng của khu phố
• Thiết kế kiến trúc
• Hình thức và vật liệu xây dựng
• Trải nghiệm vỉa hè
• Sàng lọc để bảo vệ quyền riêng tư

Khảo sát trực tuyến
MAY 31 - June 21, 2021
Link to survey:
www.jwaseattle.com/928n


