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(nếu mưa, sẽ đổi sang ngày 26 tháng Tư)
Cuộc Đi Bộ bắt đầu tại
home.stead bakery
1448 Dorchester Ave
Dorchester, MA

Cuộc Đi Xe Đạp bắt đầu tại
Trạm T Savin Hill
Bãi đậu xe nằm trên đường
S.Sydney St. Dorchester, MA

HOẠCH ĐỊNH: Glover’s Corner, một hoạch định do Dorchester khởi động, là
một nghiên cứu tổng quát về mối hợp tác với cộng đồng để chọn một viễn ảnh
cho Glover’s Corner trong tương lai. “Bảo Toàn. Củng Cố. Phát Triển” là ba yếu
tố theo đó chúng ta sẽ cứu xét khu vực nghiên cứu.

Tìm hiểu thêm tại: bit.lyPlanGovers
Chia Sẻ: #planglovers @BostonPlans
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Hãy đi bộ, đi xe đạp, và trò chuyện! Hãy tham gia với chúng tôi vào cuộc đi bộ
chậm rãi, dài khoảng một dặm. Hoặc tham gia vào cuộc đi xe đạp, dài khoảng
hai dặm và người tham gia phải có xe đạp riêng, còn dùng được của mình cùng
với nón an toàn.
Muốn biết thêm thông tin về yêu cầu thông ngôn viên, xin liên lạc với:
viktorija.abolina@boston.gov | cecilia.nardi@boston.gov
Muốn biết thêm thông tin về tiện nghi sử dụng, xin liên lạc với:
kristen.mccosh@boston.gov | 617.635.3682
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