ISRD 93a/21

CHƯƠNG TRÌNH HỌP HÔM THỨ BA, NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2021
Thời gian:

Địa điểm:

4:30 chiều

Họp trực tuyến

Hình thức họp trực tiếp hiện đang bị nghiêm cấm theo Tuyên Bố số 20-28.5 của Thống Đốc Tiểu
Bang Washington. Việc tham dự họp chỉ giới hạn ở hình thức truy cập qua sự kết nối buổi họp trên
Zoom Webinar meeting link hoặc đường dây gọi điện thoại gọi vào để góp ý được cung cấp dưới đây.

Xin vui lòng ghi danh để lên tiếng trình bày Lời Bình Luận Công Cộng tại cuộc họp; xin xem qua
sự kết nối bên dưới.
Mời quý vị tham gia cuộc họp trực tuyến qua sự kết nối của Zoom Webinar Link này (người tham
dự sẽ được tắt sử dụng phát âm sau khi vào cuộc họp):
https://zoom.us/j/93431278532?pwd=dGI1MTVtZDB2NEl3UXJ2VU5zTXZJUT09
Sẽ có người thông ngôn bằng tiếng Việt cho những người cần hỗ trợ cho cuộc họp này thông qua
Zoom web hoặc quan khách. Xin nhấn vào hình quả địa cầu ở cuối màn hình và chọn ngôn ngữ
thích hợp. Phiên dịch đồng thời không khả dụng cho những người tham gia qua điện thoại.
Lắng nghe nội dung cuộc họp bằng cách gọi vào số +1-253-215-8782 và nhập mã số để vào cuộc họp:
597915

Quý vị có thể gửi lời bình luận bằng văn bản vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích quý vị gửi
lời bình luận bằng văn bản một thời gian trước khi cuộc họp diễn ra để quý vị có thời gian để xem
xét. Nếu quý vị muốn bảo đảm chắc chắn là lời bình luận bằng văn bản của mình đã được chuyển
lại cho quý vị trước khi diễn ra buổi họp tương ứng của quý vị, xin vui lòng gửi ý kiến tới điện thư
rebecca.frestedt@seattle.gov không trễ hơn 12:00 trưa một ngày vào trước ngày họp. Đối với lời
bình luận được gửi bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, vui lòng cho phép thêm thời gian để
chuyển dịch.
062221.1

GIỚI THIỆU NHÂN VIÊN

5 phút

062221.2

BÌNH LUẬN CÔNG CỘNG

20 phút

Công chúng có thể ghi danh để đề cập đến Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế
trong tối đa 2 phút về các vấn đề trong chương trình nghị sự này; tổng thời gian dành cho việc lấy ý
kiến công chúng tại cuộc họp này là 20 phút. Thời gian bổ sung sẽ được phân bổ để cung cấp cho
việc giải thích, nếu cần. Ghi danh trực tuyến để phát biểu trong thời gian Bình Luận tại:
http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/historic-preservation/historicdistricts/international-special-review-district/public-comment

Ghi danh trực tuyết để phát biểu hay góp ý tại cuộc họp Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong Khu
Phố Quốc Tế từ 2:30 chiều ngày họp và hạn chót ghi danh là thời điểm bắt đầu cuộc họp của quý vị.
Những người dân mong muốn được lên tiếng có thể sử dụng số điện thoại góp ý hoặc nối kết zoom
ở trên. Người có ý kiến phải được ghi danh để nhân viên Ban/Chủ Tịch nhận ra.
062221.3

CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT

062221.31

611 12th Ave S. - Ủy Ban Y Tế Người Da Đỏ Bản Địa Seattle
Người Nộp Đơn: Megan Nielsen Hegstad, Jones và Jones
Administered by The Historic Preservation Program
The Seattle Department of Neighborhoods
“Printed on Recycled Paper”

15 phút

Thay đổi địa điểm: Đề xuất xây dựng một bức tường bê tông cao 10 ', dài ~ 230'
chạy dọc theo rìa của đường trên phần đất đó về hướng Nam. Một đoạn dài cao 40'
từng phần một, tiếp giáp với vỉa hè dọc theo Đại Lộ số 12, cao 5'. Đề xuất liên quan
đến việc loại bỏ một cây mọc ở phía bắc đường thuộc phần đất đó.
Báo Cáo Nhân Viên

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/H
istoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/ISRD99_611_12th.pdf

Tài Liệu Thuyết Trình

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/H
istoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/611_12th.pdf
062221.32

1001-1005 S. King St.
Người Nộp Đơn: Matt Driscoll, d/Arch, LLC

Phá Dỡ, Thiết Kế Sơ Bộ và Sử Dụng: Đề xuất xây dựng khu chung cư hỗn hợp 8
tầng (100 căn hộ) phát triễn (Hà Tiên), gồm tầng trệt dành cho thương mại và 2 tầng
để xe dưới tầng (77 chỗ đậu). Đề xuất bao gồm việc phá dỡ tòa nhà hiện có. Phê
Duyệt Thiết Kế sơ bộ bao gồm số lượng lớn/khối lượng/quy mô phát triển được đề
xuất. Thiết Kế Cuối Cùng (vật liệu/màu sắc/hoàn thiện, quan cảnh và bích chương)
sẽ là một phần của một hồ sơ riêng biệt.
Báo Cáo Nhân Viên

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/H
istoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/ISRD100_1005_S_King.pdf

Tài Liệu Thuyết Trình
Tóm tắt dự án (Tiếng Anh)

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/H
istoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/1005_S_King_Eng.pdf

Tóm tắt dự án (Tiếng Việt)

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/H
istoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/1005_S_King_VN.pdf

Báo cáo tài sản lịch sử (Tiếng Anh)

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/H
istoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/1005_S_King_Historic_report.pdf

Bộ tài liệu về kế hoạch (Tiếng Anh)

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/H
istoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/1005_S_King_Plan_set.pdf

Thông tin bổ sung (nền và bối cảnh)

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Neighborhoods/HistoricPreservation/H
istoricDistricts/InternationalDistrict/MeetingDocuments/1005_S_King_Supp_Plan.pdf
062221.4

HỘI ĐỒNG KINH DOANH

Adjourn
Issued:

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

Rebecca Frestedt, Điều Phối Viên Hội Đồng Quản Trị
206-684-0226
rebecca.frestedt@seattle.gov

Xin nhấn để truy cập vào chương trình này qua Internet:

http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/historic-preservation/historicdistricts/international-special-review-district
Lưu Ý: Các cuộc họp của Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế của Thành Phố Seattle
được mở cho công chúng thông qua sự nối kết bằng Zoom và đường dây gọi điện đã nêu ở trên. Lời kê khai
về các vấn đề đang được xem xét có thể được trình bày tại cuộc họp hoặc bằng cách gửi các tuyên bố bằng
văn bản cho nhân viên Chương Trình Bảo Tồn Di Tích theo hướng dẫn ở đầu chương trình này. Quyền hạn
của Hội Đồng được trao bởi SMC 23.66.
Chương trình này chỉ dành cho mục đích thông báo công khai. Các đơn xin hoàn chỉnh được đưa vào hồ sơ
của Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế có sẵn cho công chúng theo hẹn tại 600 4th
Avenue, Tầng 4.
Việc đưa đơn ghi danh vào chương trình nghị sự này cấu thành quyết định rằng đơn xin Cấp Giấy Chứng
Nhận Phê Duyệt cụ thể đã hoàn tất. Các cơ quan khác có thể có thẩm quyền đối với những đề xuất này bao
gồm, nhưng không giới hạn, Bộ Xây Dựng và Thanh Tra, Sở Giao Thông Vận Tải Seattle, Sở Y Tế Quận
Seattle-King, Ban Kiểm Soát Rượu Tiểu Bang Washington và Dịch Vụ Công Viên Quốc Gia, Hoa Kỳ Bộ
Nội Vụ.Các người nộp đơn hoặc đại diện của họ nên có mặt thông qua sự nối kết cuộc họp qua Zoom để
thảo luận về các đề xuất của họ. Chỗ ở cho người khuyết tật sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Xin gọi ngay
cho Melinda Bloom theo số 206-684-0228 khi nhận được chương trình làm việc này để sắp xếp.

