San Leandro Shoreline Park

Pagpupulong ng Komunidad
Alam mo bang darating na sa San Leandro ang
isang bagong Shoreline park?
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Kung hindi pa, gusto mo bang madagdagan pa ang iyong
kaalaman? Kung alam mo na, nais naming marinig ang iyong
mga saloobin tungkol sa parke!
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Iniimbitahan ka ng Lungsod ng San Leandro na dumalo sa
alinman sa mga pampublikong pagpupulong na nakalista sa
ibaba upang matutunan pa ang tungkol sa mga plano para
sa magandang shoreline park na ito at magkomento tungkol
sa paano mo maaasahan ang magkaroon ng kasiya-siyang
panahon doon. Bukod dito, makakapagbigay ka ng opinyon
tungkol sa posibleng likhang-sining at interpretive signage na
ilalagay sa parke.
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Magkakaroon ng tatlong pagpupulong upang mapaunlakan
ang mga iskedyul ng lahat ng miyembro ng komunidad ng
San Leandro.

Mga Pagpupulong ng Komunidad
SAN LEANDRO SHORELINE DEVELOPMENT

PARK CONCEPT
SAN LEANDRO, CALIFORNIA

Miyerkules, Hulyo 6

2-3:30pm

San Leandro Senior Community Center
13909 E 14th St.

Sabado, Hulyo 9

2-3:30pm

San Leandro Public Library
300 Estudillo Ave.

Miyerkules, Hulyo 13

7-8:30pm

Marina Community Center
15301 Wicks Blvd.

Susundin sa bawat pagpupulong ang parehong
format, kaya kung hindi ka makakadalo sa isa sa
mga petsa o oras na ito, pumili lamang sa dalawang
iba pang opsyon. Kung hindi ka makakadalo sa
alinman sa mga pagpupulong at gusto pa ring

Isang Sulyap sa Parke
Magiging tampok sa Shoreline park ang:
• Mga likas na espasyong luntian
• Pagpapaganda sa mga tirahang
pangkalikasan
• Isang lugar para sa pagninilay-nilay
• Isang ekstensyon ng Bay Trail
• Isang lunsaran ng bangka
• Mga espasyo para sa lahat
• Interpretative signage tungkol sa mga
taong Ohlone Kasaysayan ng Marina at
likas na flora

magkomento sa disenyo ng parke, gamitin ang
iyong smartphone para i-scan ang QR code sa flyer
na ito. Dadalhin ka nito sa webpage ng proyekto,
kung saan maisusumite mo ang iyong komento.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa
parke bisitahin ang website ng proyekto:

