SAN ANTONIO PARK
MASTER PLAN
Community Meeting #2
March 2021
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YOU’RE INVITED!
Please join City of Oakland for the second of three rounds of public engagement
meetings to help plan future improvements to San Antonio Park.

Community Meeting #1 – Gather input and ideas
Community Meeting #2 – Review planning options
Community Meeting #3 – Present final results
Your participation is essential to determining community priorities for programs
and essential services. Each meeting sequence occurs several times, with
translation for Vietnamese, Chinese and Spanish on specific days. American Sign
Language is provided on March 24 and on other dates by request via website.
An online survey will be available, starting March 23. Please visit
https://www.oaklandca.gov/projects/sanantoniopark
Meetings will be held online ONLY, via ZOOM. To participate, join on your date of
choice via link to the right. Phone only instructions are also available in the link.

ENGLISH / VIETNAMESE
March 23 @ 4:30 PM
https://zoom.us/j/958813
26292
ENGLISH / CHINESE / ASL
March 24 @ 4:30 PM
https://zoom.us/j/966831
91739
ENGLISH / SPANISH
March 25 @ 6:00 PM
https://zoom.us/j/995219
24870

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI!

Vui lòng cùng Thành Phố Oakland tham gia vòng họp đầu tiên trong ba vòng họp cộng đồng
nhằm giúp lập kế hoạch cho các hạng mục cải thiện trong tương lai cho San Antonia Park.

Cuộc Họp Cộng Đồng #1 – Thu thập thông tin và ý kiến
Cuộc Họp Cộng Đồng #2 – Xem xét các lựa chọn kế hoạch
Cuộc Họp Cộng Đồng #3 – Trình bày kết quả cuối cùng
Sự tham gia của quý vị có vai trò rất quan trọng trong việc xác định các ưu tiên của cộng
đồng cho các chương trình và dịch vụ thiết yếu. Mỗi chuỗi các buổi họp diễn ra vài lần, có
dịch vụ thông dịch cho Tiếng Việt, Tiếng Trung và Tiếng Tây Ban Nha vào những ngày cụ
thể. Cung cấp Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ vào ngày 24 Tháng Ba và các ngày khác qua trang web.

ENGLISH / Tiếng Việt
March 23 @ 4:30 PM
ZOOM link:
https://zoom.us/j/958813
26292
ID# 958 8132 6292
1-669-900-6833
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Sẽ có một cuộc khảo sát trực tuyến, bắt đầu từ ngày 23 Tháng Ba.
Vui lòng truy cập https://www.oaklandca.gov/projects/sanantoniopark
Các cuộc họp sẽ CHỈ được tổ chức trực tuyến, qua ZOOM. Để tham dự, hãy tham
gia họp vào ngày mà quý vị chọn qua đường liên kết ở bên phải. Hướng dẫn dành cho
người chỉ tham gia qua điện thoại cũng có trong đường liên kết.

敬邀參加！
請來參加屋崙 (奧克蘭) 市政府舉辦的第一場公共參與會議 (共三場)，
幫助我們規劃聖安東尼奧公園 (San Antonio Park) 未來的改善工程。

第一場社區會議 – 蒐集意見和構想
第二場社區會議 – 審閱規劃方案
第三社區會議 – 介紹最後成果
您的參與很重要！請為社區計劃和基本服務確定優先事項。每個會議會以不同的語言重
複進行；在特定日期中提供越南語、國語（普通話） 或西班牙文翻譯。在 3 月 24 日以
及其他日期（可透過網站要求）會提供美國手語翻譯服務。
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ENGLISH / 中文 / ASL
March 24 @ 4:30 PM
ZOOM link:
https://zoom.us/j/96683191
739
ID# 966 8319 1739
1-669-900-6833
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我們將從 3 月 23 日開始進行線上問卷調查。
請瀏覽 https://www.oaklandca.gov/projects/sanantoniopark
會議僅透過 ZOOM 在線上舉行。若要參加，請透過右邊連結加入所選日期的會議。連結
中還提供了僅限電話參加的說明。

¡ESTÁ USTED CORDIALMENTE INVITADO!

Por favor acompañe a la Ciudad de Oakland en las tres primeras reuniones de
participación pública para ayudar a planificar mejoras futuras al San Antonio Park.

Reunión comunitaria N.º 1 – Opiniones e ideas
Reunión comunitaria N.º 2 – Evaluación de las opciones de planificación
Reunión comunitaria Nº 3 – Presentación de los resultados finales
Su participación es de suma importancia para determinar las prioridades de la
comunidad respecto a los programas y servicios esenciales. Cada una de las
secuencias de las reuniones ocurre varias veces, con traducción en vietnamita,
chino y español en días específicos. Se proporciona Lenguaje Americano de Señas
el 24 de marzo y en otras fechas bajo solicitud previa a través del sitio web.
También se dispondrá de una encuesta en línea, a partir del 23 de enero.
Por favor visite https://www.oaklandca.gov/projects/sanantoniopark
Las reuniones se realizarán SOLO por Internet a través de ZOOM. Para participar, únase
a nosotros en la fecha que elija a través del enlace que se encuentra a la derecha.
En el enlace también puede encontrar instrucciones para uso exclusivo del teléfono.

#OaklandSanAntonioPark

ENGLISH / Español
March 25 @ 6:00 PM
ZOOM link:
https://zoom.us/j/99521924
870
ID# 995 2192 4870
1-669-900-6833
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