
HỘI THẢO TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC SEVEN CORNERS

QUAN ĐIỂM VỀ KHU VỰC SEVEN 
CORNERS
Tầm nhìn Tương lai của Quý vị

Thời gian:

Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 
2012
7:00 SÁNG – 9:30 CHIỀU

Địa điểm:

Fairfax County Falls Church 
Human Services Center
6245 Leesburg Pike
1st Floor - Rooms A & B
Falls Church, VA 22044

Quận Fairfax cam kết tuân thủ chính sách không phân biệt đối xử trong mọi chương trình, dịch vụ và hoạt động của quận, và sẽ cung cấp 
sự điều chỉnh ADA hợp lý theo yêu cầu. Để yêu cầu sự điều chỉnh đặc biệt, hãy gọi 703-246-5101, TTY 703-385-3578. Vui lòng thông báo 
trường hợp trước 7 ngày làm việc  để tạo điều kiện sắp xếp cần thiết. Đây là ấn phẩm của Quận Fairfax, Va.

Nội dung:

Xin mời quý vị tham gia vào buổi hội thảo cộng đồng 
để khám phá tương lai cho khu vực Seven Corners. 
Quận Fairfax xin kính mời các cư dân địa phương, chủ 
sở hữu bất động sản và doanh nghiệp, các tổ chức 
cộng đồng và dân sinh và mọi người tham gia vào buổi 
hội thảo đại chúng này.

Buổi hội thảo này sẽ khám phá các cơ hội và thách 
thức mà khu vực Seven Corners đang đối mặt và tạo 
diễn đàn cho cộng đồng cùng chia sẻ ý tưởng về 
tương lai của khu vực.

Để biết thêm thông tin về khu vực Seven Corners, hãy vào 
trang:
Trực tuyến - http://www.fcrevit.org/baileys/index.htm
Office of Community Revitalization
703.324.9300, TTY 711

Xin gửi phúc đáp tới: revitalization@fairfaxcounty.gov
Vui lòng phúc đáp sớm nhất nếu cần phiên dịch
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