Dự Thảo Đánh Giá Của Cộng Đồng Về Quy Hoạch Tiểu Khu Skyway-West Hill

Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp diễn ra từ
Ngày 30 Tháng 9 - Ngày 19 Tháng 12*
*Kéo dài từ Ngày 28 Tháng 11

Quy Hoạch Tiểu Vùng Skyway-West Hill là...

Quy hoạch 20 năm xác định tầm nhìn cho cộng đồng trong tương lai và thiết lập các chính sách giúp hiện thực
hóa tầm nhìn đó.

Những nội dung trong quy hoạch…
•

•
•
•

Tầm Nhìn của Cộng Đồng và Quy Tắc Hướng
Dẫn
Mô tả về cộng đồng
Sử dụng đất
Nhà ở và dịch vụ nhân sinh

•
•
•
•

Công viên, khu đất trống và các nguồn lực
văn hoá
Giao thông
Dịch vụ và tiện ích
Phát triển kinh tế

Ngoài ra: Điều chỉnh bản đồ phân vùng và sử dụng đất

Tuyên Bố Tầm Nhìn của Cộng Đồng về Dự Thảo

Skyway-West Hill sẽ phát triển thành một khu dân cư sôi động, an toàn cho người đi bộ, nơi có nhà ở giá rẻ
dành cho dân cư và các doanh nghiệp cộng đồng phát triển vững mạnh. Skyway-West Hill sẽ trở thành một
cộng đồng dân cư gắn kết và đa sắc tộc - nơi tiếng nói, trí tuệ tập thể và chuyên môn của các cư dân cũng
như các chủ doanh nghiệp sẽ góp một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định phục vụ người dân.

Quý vị có thể đóng góp quan điểm của mình tại…
www.publicinput.com/Skyway
Các hoạt động nào sẽ diễn ra tiếp theo? Tiếng nói của quý vị sẽ được lắng nghe…và
được hiện thực hóa!

King County sẽ đánh giá tất cả các ý kiến đóng góp nhận được và sửa đổi quy hoạch dựa trên các ý kiến đóng
góp đó. Quy Hoạch Tiểu Vùng Đề Xuất của Quận Trưởng sẽ được gửi tới Hội Đồng King County vào đầu năm
2022. Hội đồng sẽ xem xét quy hoạch, thu thập thêm ý kiến đóng góp của cộng đồng và điều chỉnh quy hoạch.
Hội đồng dự kiến sẽ thông qua quy hoạch vào cuối năm 2022.
Để nhận được thông tin bằng định dạng hoặc ngôn ngữ khác, gửi thư điện tử đến
SubareaPlanning@kingcounty.gov hoặc gọi tới số 206-477-2717
Para solicitar esta información en otro formato o idioma, envíe un correo electrónico a
SubareaPlanning@kingcounty.gov o llame al 206-477-2717

Quý vị muốn đặt câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến?
SubareaPlanning@kingcounty.gov

