
Let’s hear  
your thoughts!

¡Queremos oír su opinión! 
Jornada de Puertas Abiertas sobre el Plan Maestro y las  
Directrices de Diseño 

Ofrecemos una jornada de puertas abiertas para escuchar sus 
comentarios y responder a cualquier pregunta que tengan sobre 
el Plan Maestro de East Santa Clara. El borrador del documento 
estará disponible en www.sccgov.org/ESC a partir del 12 de Abril 
para revisar ¡Esperamos recibir sus opiniones sobre el proyecto! 
Esta jornada de puertas abiertas está 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.

Hãy cùng nghe những suy nghĩ của bạn!
Chương trình Ngôi Nhà Mở 

Chúng tôi tổ chức một chương trình Ngôi Nhà Mở để thu thập phản 
hồi của bạn và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về Qui hoạch 
tổng thể khu  Đông Santa Clara. Tài liệu dự thảo sẽ  sẵn sàng để xem 
tại www.sccgov.org/ESC vào ngày 12 tháng 4, và chúng tôi mong 
được nghe suy nghĩ của bạn về Khu đất vốn là Bệnh viện San Jose cũ! 
Chương trình Ngôi Nhà Mở này được tài trợ bởi Cơ Quan Nhà Ở Hạt 
Santa Clara và Hạt Santa Clara.

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.

For more information: 
Para más información:
Để biết thêm thông tin:
www.sccgov.org/ESC  
ESC@scchousingauthority.org

Come by to view and discuss 
the East Santa Clara Master 
Plan and Design Guidelines.

April 18 
11:00 am - 8:00 pm
ROOSEVELT  COMMUNITY CENTER

901 E Santa Clara Street
San José, CA 95116

We’re hosting an Open House to gather your feedback and answer 
any questions you may have about the East Santa Clara Master 
Plan. The draft document will be available for review at  
www.sccgov.org/ESC on April 12th, and we look forward to hearing 
your thoughts! This Open House 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.
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