
You’re Invited to a Community Meeting
Central Park Campus Design

Thursday, January 18, 2018 • 6:00p.m. - 8:00p.m.
Adult Recreation Center, 201 E. Colorado St. - Dining Hall

Saturday, January 20, 2018 • 1:00p.m. - 3:00p.m.
Downtown Central Library, 222 E. Harvard St. - 2nd Floor

Free 3 hour parking at the Marketplace Parking Garage at 120 S. Maryland (validation will be provided)

Join City staff and your neighbors for a presentation and discussion of the proposed 
concept design for a new and improved Central Park campus.
Refreshments • Childcare • Translation services will be provided 

#MyGlendale     @MyGlendale
Reasonable accommodations will be made upon request. Please notify us within 72 hours prior to event date. 

For more information, call (818) 548-2005   www.glendaleca.gov/centralpark
Visit glendalebeeline.com to plan your trip to one of these meetings.



Դուք հրավիրված եք համայնքային հանդիպման
Կենտրոնական զբոսայգու տարածության դիզայն

Հինգշաբթի, 2018 թ-ի հունվարի 18-ին, երեկոյան ժամը 6-ից 8-ը
Մեծահասակների հանգստի կենտրոն, 201 Իսթ Կոլորադո Փողոց- ճաշասենյակ

Շաբաթ, 2018թ-ի հունվարի 20-ին, կեսօրից հետո ժամը 1-ից 3-ը
Կենտրոնական գրադարան, 222 Իսթ Հարվարդ փողոց, 2-րդ հարկ

3 ժամ անվճար ավտոկանգառ, գրադարանի դիմաց գտնվող ավտոկայանատեղիում՝ 120 Սաութ Մերիլանդ հասցեում
(վավերացումը կտրամադրվի գրադարանի կողմից)

Միացեք քաղաքապետարանի աշխատակազմին և ձեր հարևաններին՝ նոր և բարելավված կենտրոնական զբոսայգու
կառույցի առաջարկված նախնական նախագծի ներկայացման և քննարկման համար:

Քաղցրավենիքը, Երեխաների խնամքը, և թարգմանչական ծառայությունները կտրամադրվեն գրադարանի կողմից

Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարեք (818)548-2005 կամ այցելեք www.glendaleca.gov/centralpark

Անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրվեն համապատասխան հարմարություններ: Խնդրում ենք մեզ տեղյակ պահել միջոցառումից 72 ժամ առաջ:

Le Invitamos a una Reunión Comunitaria
Central Park Campus Design

Jueves, 18 de enero, 2018 • 6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Adult Recreation Center, 201 E. Colorado St. – Sala de Comidas

Sábado, 20 de enero, 2018 • 1:00 p.m. - 3:00 p.m.
Downtown Central Library, 222 E. Harvard St. – 2o Piso

Estacionamiento gratuito por 3 horas en el Garaje de Marketplace ubicado en 
120 S. Maryland (le proporcionaremos validación)

Acompañe al personal de la ciudad y a sus vecinos para una presentación y discusión sobre 
el concepto de diseño propuesto para un campus de Central Park nuevo y mejorado. 

Refrescos • Cuidado Infantil • Habrán servicios de Traducción 
Para más información, llame al (818) 548-2005 • www.glendaleca.gov/centralpark

Visite glendalebeeline.com para planear su viaje a una de estas reuniones.
Haremos acomodaciones razonables que sean solicitadas. Por favor notifíquenos por lo menos 72 horas antes del evento. 

지역사회 회의에 여러분을 초대합니다
센트럴 파크 캠퍼스 설계

2018년 1월 18일 목요일  • 오후 6:00 – 오후 8:00 

성인 레크리에이션 센터, 201 E. Colorado St. – 식당 홀

2018년 1월 20일 토요일 • 오후 1:00 – 오후 3:00

다운타운 중앙 도서관, 222 E. Harvard St. – 2층

120 S. Maryland에 위치한 마켓플레이스 주차장 3시간 무료 주차 (무료 주차 밸리데이션 제공)

시 관계자 및 여러분의 이웃과 함께 새롭게 개선될 센트럴 파크 캠퍼스의 제안된 기본 설계에 관한 설명을 듣고 함께 토론을 나누시길 바랍니다. 

다과 • 어린이방 • 통역 서비스가 제공됩니다

보다 상세한 내용은 (818) 548-2005로 문의 바랍니다.  •  www.glendaleca.gov/centralpark

glendalebeeline.com을 방문하시어 위 일정 중 한 회의에 대한 참석 계획을 세우시기 바랍니다. 

요청에 의해 합당한 편의조치가 제공됩니다. 행사일 전 72시간 이내에 저희에게 요청하시기 바랍니다.  


