Open house
Thursday, February 28, 2019

6:30 - 8:00 PM
Seattle City Hall,
Bertha Knight Landes Room
600 4th Ave
CONNECT
info@imaginegreaterdowntown.org

imaginegreaterdowntown.org

We are seeking your thoughts
on how to create great streets,
lively public places, and better
ways to get there.
• Free and open to all
• Interpretation in Spanish, Mandarin, Cantonese, Tagalog,
Vietnamese, and Russian
• Kids are welcome!
• Hosted by the project team and the community advisory group

Imagine Greater Downtown is a partnership between

And in collaboration with the Port of
Seattle and WSDOT

Vietnamese

Open house
`

Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm
2019
6:30 - 8:00 chiều
Seattle City Hall,
Bertha Knight Landes Room
600 4th Ave

Chúng tôi đang tìm kiếm suy nghĩ
của bạn về cách tạo ra những con
đường tuyệt vời, những nơi công
cộng sống động và những cách tốt
hơn để đến đó.
•

Miễn phí và mở cửa cho tất cả

•

Kết nối

Phiên dịch bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông,
tiếng Tagalog, tiếng Việt và tiếng Nga

•

Trẻ em được chào đón!

info@imaginegreaterdowntown.org

•

Tổ chức bởi nhóm dự án và nhóm tư vấn cộng đồng

imaginegreaterdowntown.org

Hãy tưởng tượng Greater Downtown là mối quan hệ đối tác giữa
the Port of Seattle và WSDOT

Here are just a few of our Big Ideas!
Visit www.imaginegreaterdowntown.org to:

Watch the video to learn more
Learn about Big Ideas shaped by the community and
share your thoughts
A Truly
Emerald City:
more parks,
recreation, and
fun in the urban
landscape

Inclusive, Active, and
Thriving Neighborhoods:
Cultural histories,
places, and people are
celebrated and honored

Jackson Street Hub:
Celebrate culture and
create mobility connections

Connect Us to the Water:
Inspiring and interactive
experiences on the lake
and Sound

What can you imagine?

Đây chỉ là một vài ý tưởng lớn của chúng tôi!
Chuyến thăm www.imaginegreaterdowntown.org đến:

Xem video để tìm hiểu thêm
Tìm hiểu về các ý tưởng lớn được định hình bởi cộng đồng và chia sẻ
suy nghĩ của bạn!
Thành phố Ngọc
lục bảo: nhiều công
viên, giải trí và vui
chơi trong cảnh
quan đô thị

Các vùng lân cận bao
gồm, hoạt động và phát
triển mạnh: Lịch sử văn
hóa, địa điểm và con
người được tôn vinh và
tôn vinh

Jackson Street Hub: Tôn
vinh văn hóa và tạo kết
nối di động

Kết nối chúng tôi với
nước: Trải nghiệm
truyền cảm hứng và
tương tác trên hồ và
âm thanh

Bạn có thể tưởng tượng điều gì?

