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THỦ TỤC XÉT DUYỆT THIẾT KẾ DỰ ÁN
tại đại chỉ 1237 S JACKSON ST

Quoc Dang và Nhóm Kiến Trúc Sư JW Architects hiện hợp tác để thiết kế việc tái phát triển 1237 
S Jackson St.

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

Thông tin về dự án: 
Dự án này sẽ nằm ở trung tâm ở phía nam của S JACKSON ST. Khi hoàn thành, tòa nhà 
mới sẽ cao 6 tầng và sẽ bao gồm các không gian thương mại linh hoạt với (84) căn hộ 
và (34) bãi đậu xe ngầm. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu lập kế hoạch - việc xây dựng có thể 
bắt đầu vào mùa đông năm 2022 và tòa nhà có thể mở cửa sớm nhất là vào mùa xuân 
năm 2023.

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: 

*thông tin bổ sung ở mặt sau của tờ rơi

SITE

S KING ST

S JACKSON ST

RAINIER AVE S

S JACKSON ST



Chúng tôi đang làm việc với ISRD và Friends of Little Sigon để tiến hành các hoạt động 
tiếp cận cộng đồng. Freinds of Little Sigon đang giúp chúng tôi tiếp cận các bên liên quan 
trong khu vực lân cận. 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).

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.

• 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:

Site: 1237 S Jackson St

S King St

Rainier Ave S

Boren Ave

S Weller St

S Jackson St

South Main St

12th A
ve S

14th A
ve S
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