
 

Được tổ chức bởi Chương Trình Bảo Tồn Lịch Sử 
Sở Khu Phố Seattle (Seattle Department of Neighborhoods) 

"In trên Giấy Tái Chế" 

ISRD 138/20 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP HÔM THỨ BA, NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2020 

 
Thời gian:  4:30 chiều 

Địa điểm: Họp trực tuyến  

 
Hình thức họp trực tiếp hiện đang bị nghiêm cấm theo Tuyên Bố số 20-28.5 của ngài 

Thống Đốc Bang Washington. Việc tham dự họp chỉ giới hạn ở hình thức truy cập 

qua liên kết họp WebEx hoặc đường dây gọi điện thoại góp ý được cung cấp dưới 

đây. 

 

Vui lòng đăng ký để lên tiếng trình bày Ý Kiến Công Khai tại cuộc họp; xem liên kết bên dưới.  

 

Mời quý vị tham gia họp trực tuyến qua liên kết WebEx này (người tham dự sẽ được tắt tiếng sau khi vào 

cuộc họp): 
https://seattle.webex.com/seattle/onstage/g.php?MTID=ee38a74d3df9b7496dd4ec7be89511d5d 
 

 Lắng nghe nội dung họp bằng cách gọi tới số +1-408-418-9388 và nhập mã truy cập cuộc họp: 146 462 
6044 
 

Quý vị có thể gửi ý kiến công khai bằng văn bản vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích quý vị gửi ý 

kiến bằng văn bản một thời gian dài trước khi cuộc họp diễn ra để Ban có thời gian xem xét. Nếu quý vị 

muốn đảm bảo chắc chắn là ý kiến công khai bằng văn bản của mình đã được chuyển tới Ban trước khi diễn 

ra cuộc họp tương ứng của Ban, vui lòng gửi ý kiến tới địa chỉ rebecca.frestedt@seattle.gov không muộn 

hơn 12:00 trưa vào ngày trước ngày họp. 

 

 

111020.1 Ý KIẾN CÔNG KHAI  

 

Người dân có thể đăng ký trao đổi với Ban Địa Hạt Đặc Xét Quốc Tế (International Special Review District 

Board) trong thời gian tối đa 2 phút về các vấn đề theo chương trình họp này; tổng thời gian dành cho phần 

góp ý công khai tại cuộc họp này là 10 phút.  

Vui lòng ghi danh trực tuyến để phát biểu trong thời gian Góp Ý Công Khai tại địa chỉ: 

 

http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/historic-preservation/historic-

districts/international-special-review-district/public-comment 

 
Quý vị có thể bắt đầu ghi danh góp ý tại cuộc họp Ban Địa Hạt Đặc Xét Quốc Tế từ 4:00 chiều ngày trước 

ngày họp và hạn chót ghi danh là thời điểm bắt đầu cuộc họp của Ban. Những người dân mong muốn được 

lên tiếng có thể sử dụng số điện thoại góp ý hoặc liên kết WebEx ở trên. Người có ý kiến phải được ghi danh 

để nhân viên Ban/Chủ Tịch nhận ra. 

 
111020.2 CHIA SẺ THÔNG TIN DỰ ÁN 
 

111020.21 1224 S. King St. – Dự Án Công Viên tại Khu Đất Được Mua Lại Để Đầu Tư tại Little Saigon 

Người thuyết trình: Katie Bang, Sở Công Viên và Giải Trí Seattle (Seattle Parks and 

Recreation), và Mark Tilbe, Murase 

 

Chia sẻ thông tin về đề xuất phát triển một công viên mới trên lô đất chưa được xây dựng. 

Bài chia sẻ này sẽ giới thiệu chung về quá trình phát triển bản thiết kế công viên, cảnh 

quan, trang bị và các tác phẩm nghệ thuật được đề xuất.  

 
Tài liệu gửi kèm:  

 

Bản thuyết minh dự án (Tiếng Việt)  

https://seattle.webex.com/seattle/onstage/g.php?MTID=ee38a74d3df9b7496dd4ec7be89511d5d
http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/historic-preservation/historic-districts/international-special-review-district/public-comment
http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/historic-preservation/historic-districts/international-special-review-district/public-comment


 

 

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/Histo

ricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/LSAIG-Overview_VN.pdf 

 

 
 Bản thuyết minh dự án (Tiếng Anh) 

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/Histo

ricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/LSAIG-Overview_Eng.pdf 

 

 
 Tài liệu thuyết trình 

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/Histo

ricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/LSAIG-Pres.pdf 

 

 

111020.3 CÔNG VIỆC CỦA BAN 
 

Tạm hoãn  

 

 

Ngày phát hành:  4 tháng 11 năm 2020 

 

Rebecca Frestedt, Điều Phối Viên của Ban 

206-684-0226 

rebecca.frestedt@seattle.gov 

Để truy cập chương trình họp này qua mạng Internet: 

http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/historic-preservation/historic-

districts/international-special-review-district 

 

Lưu ý: Các cuộc họp của Ban Địa Hạt Đặc Xét Quốc Tế Thành Phố Seattle đều mở cửa để công chúng 

tham gia qua liên kết WebEx và đường dây góp ý nêu trên.  Lời chứng về các vấn đề đang được cân nhắc có 

thể được trình chiếu tại cuộc họp hoặc bằng cách gửi bản khai bằng văn bản tới nhân viên Chương Trình 

Bảo Tồn Lịch Sử (Historic Preservation Program) theo hướng dẫn ở trên cùng chương trình họp này. Ban 

được trao thẩm quyền theo Đạo Luật Đô Thị Seattle (Seattle Municipal Code, SMC) 23.66. 

Chương trình họp này chỉ nhằm mục đích thông báo công khai.  Các đơn ghi danh hoàn chỉnh được đưa vào 

hồ sơ của Ban Địa Hạt Đặc Xét Quốc Tế và công chúng có thể xem hồ sơ này tại địa chỉ 600 4th Avenue, 

4th Floor, nếu hẹn trước. 

Việc được đưa vào đơn ghi danh trên chương trình họp này cấu thành sự xác định rằng đơn xin cấp Chứng 

Nhận Phê Duyệt được nêu đã hoàn chỉnh.  Các cơ quan khác có thể có quyền tài phán đối với những đề xuất 

này bao gồm nhưng không giới hạn ở Sở Xây Dựng và Thanh Tra (Department of Construction and 

Inspection), Sở Giao Thông Seattle (Seattle Transportation Department), Sở Y Tế Seattle - Quận King 

(Seattle-King County Health Department), Ban Kiểm Soát Rượu Bang Washington (Washington State 

Liquor Control Board) và ban Dịch Vụ Công Viên Quốc Gia (National Park Service), Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ 

(U.S. Department of the Interior). 

Người nộp đơn hoặc người đại diện của họ phải trình bày qua liên kết cuộc họp trên WebEx để thảo luận về 

đề xuất của mình. Hình thức điều chỉnh cho người khuyết tật sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Sau khi nhận 

được chương trình họp này, hãy gọi ngay cho Melinda Bloom theo số 206-684-0228 để tiến hành sắp xếp. 

 

 

 

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/HistoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/LSAIG-Overview_VN.pdf
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/HistoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/LSAIG-Overview_VN.pdf
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/HistoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/LSAIG-Overview_Eng.pdf
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