COMMUNITY MEETING:

RIVERTON CASCADE
A new affordable and sustainable
housing community
Please join us for an informational event to learn
more about Riverton Cascade, a proposed development in the Cascade View neighborhood of Tukwila.
This proposed community of 18 compact, 3- to
4-bedroom homes would be built at the intersection
of Military Road S. and S. 140th St using net-zero,
deep green practices and offer affordable homeownership for households making less than 80% of King
County median income.*

Community Meeting Details:

May 12, 2018, 10 a.m. to 12 p.m.
Formal presentation at 10:30 a.m.
Cascade View Elementary School
13601 32nd Ave S, Tukwila, WA 98168
The meeting will be led by the project developer,
Homestead Community Land Trust, a non-profit organization that provides affordable homeownership
opportunities for people with modest incomes and
helps support their long-term success.

Learn more www.homesteadclt.org
* Median income is the amount that divides the income
distribution into two equal groups: one above this
amount and one below.

REUNIÓN COMUNITARIA:

Riverton Cascade
Una nueva comunidad de viviendas asequibles y sostenibles

CUỘC HỌP CỘNG ĐỒNG:

Riverton Cascade
Một khu nhà ở mới giá cả phải chăng và
thân thiện với môi trường

Por favor acompáñenos en este evento para obtener
más información sobre Riverton Cascade, la nueva
urbanización propuesta en el vecindario de Cascade
View en Tukwila.

Xin mời quý vị tham gia cuộc họp cộng đồng để tìm
hiểu thêm về Riverton Cascade, một khu nhà ở đang
được đề xuất xây dựng trong khu vực Cascade View
ở Tukwila.

La urbanización sería de 18 casas compactas de 3 a
4 habitaciones y se construiría en la intersección de
Military Road S. y S. 140th St. Las casas serían construidas utilizando diseños, materiales y tecnologías
ecológicas y serían diseñadas para ser de energía
neta cero – solo utilizarían la energía renovable
generada en la comunidad. También ofrecerían la
oportunidad de obtener una vivienda propia a precio
asequible a las familias que ganan menos del 80%
del ingreso medio de King County.*

Khu nhà ở được đề xuất này gồm 18 căn nhà nhỏ
gọn, mỗi căn có 3-4 phòng ngủ, sẽ được xây ở nút
giao đường Military Road S. và S. 140th St. Nhà thầu
sẽ sử dụng các thiết kế xây dựng xanh, tự cấp năng
lượng và cung cấp quyền sở hữu nhà với giá cả phải
chăng cho các hộ gia đình với thu nhập thấp hơn 80%
mức thu nhập trung bình ở quận King.*

Detalles de la reunión comunitaria:

12 de mayo de 2018 de 10 a.m. a 12 p.m.
Presentación formal a las 10:30 a.m.
Cascade View Elementary School (Escuela primaria
Cascade View)
13601 32nd Ave S, Tukwila, WA 98168
La reunión será dirigida por la organización constructora del proyecto, Homestead Community Land
Trust, una organización sin fines de lucro que provee
oportunidades para que personas de ingresos
modestos puedan obtener vivienda propia a precio
asequible y así apoyar su éxito a largo plazo.

Para más información, visite www.homesteadclt.org (sitio web en inglés)
*El ingreso medio es la cantidad de ingresos que divide
a la población en dos grupos iguales: uno por encima
de esta cantidad y el otro por debajo.

Chi Tiết Về Cuộc Họp Cộng Đồng:

Ngày 12 tháng 05 năm 2018, 10h sáng tới 12h trưa.
Bài thuyết trình chính thức sẽ bắt đầu lúc 10h30
sáng.
Cascade View Elementary School (trường Tiểu học
Cascade View)
13601 32nd Ave S, Tukwila, WA 98168
Nhà thầu của dự án, Homestead Community Land
Trust, sẽ tổ chức và chủ trì cuộc họp này. Homestead
Community Land Trust là một tổ chức phi lợi nhuận
cung cấp cơ hội sở hữu nhà ở với mức giá cả phải
chăng cho người dân với mức thu nhập khiêm tốn và
giúp họ có được thành công lâu dài.

Mời xem thêm thông tin ở trang web: www.
homesteadclt.org
*Thu nhập trung bình là mức thu nhập ở chính giữa tất
cả các mức thu nhập trong một khu vực.
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