
 
 
 
 
 

 
 
Phạm Vi Của Dự Án 
Dự án này sẽ tìm hiểu khả năng xây dựng một trung tâm giải trí mới tại Interstate 94/Riverside Corridor, ở điểm cực đông của 
khu học xá Đại Học Augsburg nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng. Một cơ sở mới tại I-94/Riverside Corridor 
sẽ giúp hỗ trợ Trung Tâm Cộng Đồng Brian Coyle thực hiện các chương trình đang phục vụ cộng đồng này. Việc cải tạo hoặc 
xây dựng lại khu vực xung quanh Trung Tâm Cộng Đồng Brian Coyle cũng đang được xem xét như một phần trong dự án. 
 

 

Nguồn Tài Trợ Lịch Trình Của Dự Án 
Giai đoạn thiết kế sơ bộ, cho cả cơ sở mới và Trung Tâm 
Cộng Đồng Brian Coyle, được tài trợ $330.000 từ quỹ 
trái phiếu tiểu bang MPRB. 

Hiện chưa có lịch trình cụ thể cho việc xây dựng hoặc đảm 
bảo dự án sẽ được triển khai bởi hiện mới chỉ có giai đoạn 
thiết kế sơ bộ có nguồn tài trợ. Nếu đảm bảo được nguồn tài 
trợ từ tiểu bang và/hoặc tư nhân trong năm 2019-2020, thì 
cơ sở mới có thể được xây dựng sớm nhất vào năm 2021. 

Ý Kiến Của Công Chúng 
MPRB cam kết đối thoại với cộng đồng trong suốt thời gian thực hiện dự án. Năm 2019, sẽ có thêm những buổi tiếp xúc cộng 
đồng được tổ chức dưới hình thức cung cấp thông tin, các nhóm trọng tâm và các sự kiện đột xuất sẽ được sắp xếp lịch trình 
để lấy ý kiến về các quyết định quan trọng của dự án trong giai đoạn thiết kế sơ bộ. MPRB sẽ thành lập một Ủy Ban Tư Vấn 
Cộng Đồng (CAC) chính thức để đóng góp ý kiến cho Hội Đồng MPRB về những quyết định quan trọng. Nếu quý vị muốn tham 
gia Ủy Ban CAC, hãy đăng ký để nhận email thông tin cập nhật tình hình thực hiện dự án tại trang web bên dưới.  

 

Liên Hệ 
Daniel Elias, Giám Đốc Dự Án Thiết Kế - delias@minneapolisparks.org | (612) 230-6435 
Để tìm hiểu thêm và đăng ký nhận thông tin cập nhật, xin truy cập bit.ly/cr-rec 
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