
Trung Tâm Thương Mại LENTS: 
Giai Đoạn II Tái Phát Triển 
 

Là một phần của Dự Án đang hoạt động trong 5 năm của Trung tâm Thương Mại Lents, Prosper Portland 
muốn nghe ý kiến từ cộng đồng ở khu phố Lents về lợi ích và các ưu tiên cho cho khu bất động sản này được 
gọi là Lents Town Center Giai đoạn II, nằm trên Đại lộ số 92 giữa Đại lộ Harold và đường Ramon

 

TIẾNG NÓI CỦA BẠN 
RẤT QUAN TRỌNG. 
Prosper Portland đang tổ chức các nhóm thảo luận 
song ngữ trong tháng 11 để nghe từ bạn về những 
loại sử dụng nào sẽ có giá trị đối với cộng đồng 
Lents, và những gì phát triển trông như thế nào. 
Trong các cuộc khảo sát trước đây, chúng tôi đã 
nghe nói rằng nhà ở, khu thương mại và khu công 
cộng là ưu tiên cho khu vực này. Chúng tôi muốn 
biết ý kiến của bạn 

• Những điều trên có ưu tiên đối với bạn không? 
• Ngành kinh doanh nào quan trọng đối với bạn? 
• Những khu nào mà dành cho công cộng? 
• Loại nhà nào mà bạn nghĩ thích hợp ở khu này? 
• Loại đầu tư nào mà cần nhất? 

Sẽ cung cấp thức ăn, đồ uống và dịch thuật 

Prosper Portland là ai? 
Prosper Portland là cơ quan phát triển kinh tế và 
đô thị cho thành phố Portland. Prosper Portland 
cam kết phát triển các công việc có chất lượng, 
tạo cơ hội cho sự thịnh vượng, tạo ra các cộng 
đồng và láng giềng sôi động, và cộng tác với các 
đối tác để tạo ra một thành phố thích hợp, với sự 
thịnh vượng được chia sẻ bởi cư dân Portland 
mọi sắc tộc,mọi thu nhập và các khu láng giềng. 

THAM GIA VỚI CHÚNG 
TÔI VỀ VIỆC THẢO 
LUẬN CỘNG ĐỒNG 

Cộng Đồng Nói Tiếng Việt 
Chủ Nhật,  
Ngày 11 Tháng 11 Năm 
2018 lúc  
12:30 PM – 2:00 PM 
Chùa Ngọc Châu: 4320 SE 
136th Ave, Portland 
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