Hello
neighbor!
Check out the latest vision and
master plan for the former San
Jose Hospital site.

March 6
6:00 pm - 8:00 pm
ROOSEVELT COMMUNITY CENTER

901 E Santa Clara Street
San Jose, CA 95116

For more information:
Para más información:
Để biết thêm thông tin:

www.sccgov.org/ESC
ESC@scchousingauthority.org

We want to share with you the latest master plan for the former
San Jose Hospital site developed with the community. This is your
chance to hear more about the plan and how you can continue to
be involved in the future. This meeting is sponsored by the Santa
Clara County Housing Authority and the County of Santa Clara.
For more information visit our website, email us at
ESC@scchousingauthority.org, or call 408-993-4813.

¡Hola vecino!
Venga a ver la visión y el último plan de proyecto para el terreno
que ocupaba el Hospital de San José.
Queremos mostrarle la última versión del proyecto que afecta
el espacio que ocupaba el Hospital de San José. Esta es su
oportunidad para saber más sobre el proyecto y de como puede
involucrarse en el futuro. Esta reunión esta patrocinada por Santa
Clara County Housing Authority y County of Santa Clara.
Habrá servicios de traducción a su disposición. Para más
información visite nuestra página web, escríbanos a
ESC@scchousingauthority.org o llámenos al 408-299-6878.

Xin chào hàng xóm!
Vui lòng xem tầm nhìn và kế hoạch tổng thể mới nhất cho khu
Công Trình Y Tế San Jose.
Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về kế hoạch tổng thể mới
nhất cho khu Công Trình Y Tế San Jose được phát triển với sự hỗ
trợ của cộng đồng. Đây là dịp để quý vị được tìm hiểu thêm về kế
hoạch và cách quý vị có thể tiếp tục tham gia trong tương lai.
Buổi họp này do Santa Clara County Housing Authority và County
of Santa Clara tài trợ.
Dịch vụ dịch thuật sẽ được cung cấp, để biết thêm thông tin,
vui lòng truy cập trang web của chúng tôi, gửi email cho chúng
tôi theo địa chỉ ESC@scchousingauthority.org hoặc gọi
408-299-6879.

