Công Viên Ven Biển San Leandro

Cuộc Họp Cộng Đồng
Bạn có biết rằng sắp có công
viên Ven biển hoàn toàn mới ở
San Leandro hay không?
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SAN FRANCISCO BAY

(N) HOTEL

Nếu không, bạn có muốn biết thêm không? nếu bạn đã
biết, chúng tôi muốn bạn nghĩ như thế nào về công viên!
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Thành phố San Leandro mời bạn tham dự bất kỳcuộc họp
công khai nào được liệt kê bên dưới để tìm hiểu thêm về
các kế hoạch cho công viên ven biển xinh đẹp này và góp
ý về cách bạn dự định sẽ tận hưởng thời gian của mình
như thế nào ở đó. Ngoài ra, bạn sẽ có thể đóng góp ý
kiến về tác phẩm nghệ thuật có thể có và bảng diễn giải
sẽ được đặt trong công viên.
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Sẽ có ba cuộc họp để thích nghi với lịch trình của tất cả
thành viên cộng đồng San Leandro.

Các Buổi Họp Cộng Đồng

SAN LEANDRO SHORELINE DEVELOPMENT

PARK CONCEPT
SAN LEANDRO, CALIFORNIA

Thứ Tư, ngày 6 tháng Bảy từ 2-3:30 chiều

San Leandro Senior Community Center
13909 E 14th St.

Thứ Bảy, ngày 9 tháng Bảy từ 2-3:30 chiều

San Leandro Public Library
300 Estudillo Ave.

Thứ Tư, ngày 13 tháng Bảy từ 7-8:30 chiều

Marina Community Center
15301 Wicks Blvd.

Mỗi cuộc họp sẽ tuân theo cùng một định dạng, vì vậy
nếu một trong những ngày hoặc giờ không phù hợp với
bạn, chỉ chọn từ hai tùy chọn còn lại. Nếu bạn không thể
tham dự bất kỳ cuộc họp nào và vẫn muốn nhận xét

Ảnh chụp nhanh công viên

Công viên Ven biển được đề xuất sẽ có:
• Không gian xanh tự nhiên
• Cải thiện môi trường sống
• Khu vực trầm tư
• Phần mở rộng của Bay Trail
• Nơi thả thuyền
• Không gian chung
• Bảng chỉ dẫn giải thích về con người Ohlone,
lịch sử Marina và hệ thực vật bản địa

về thiết kế công viên, hãy sử dụng điện thoại thông minh
của bạn để quét mã QR trên tờ rơi này. Điều này sẽ dẫn
bạn đến trang web của dự án, nơi bạn có thể gửi nhận
xét của bạn.

Để biết thêm thông tin về công viên
truy cập trang web của dự án:

