
VISIONING WORKSHOP #2 

IMAGINE SEVEN CORNERS 

Your Vision of the Future 

When: 
 

Monday, June 18th, 2012 

7:00 PM – 9:30 PM 

 

Where: 
 

Fairfax County Falls Church 

Human Services Center 

6245 Leesburg Pike 

1st  Floor - Rooms A & B 

Falls Church, VA 22044 

 

 

 

 

 

 

 

 Fairfax County is committed to a policy of nondiscrimination in all county programs, services and activities, and will provide reasonable 

ADA accommodations upon request. To request special accommodations, call 703-246-5101, TTY 703-385-3578. Please allow seven 

working days in advance of the event in order to make the necessary arrangements. This is a Fairfax County, Va., publication. 

What: 

 

Local residents, property and business owners, 

community and civic organizations, and others are 

invited to participate in a follow-up visioning workshop 

regarding the Seven Corners area. 

 

A summary of the ideas and information gathered from 

the first workshop will be presented for further 

discussion and clarification. County staff will also 

present a process for moving forward on the 

information collected and identify opportunities for 

individuals to participate. 

 

 

For more information about the Seven Corners area,  and to 

view a summary of the first Visioning Workshop, visit: 

Online - http://www.fcrevit.org/baileys/7corners.htm 

Office of Community Revitalization 

703.324.9300, TTY 711 

 

Please RSVP to: revitalization@fairfaxcounty.gov 

Child care and translation services available upon request. 

 

 

 

 

SEVEN CORNERS 

AREA 

6245 Leesburg Pike 

http://www.fcrevit.org/baileys/7corners.htm
mailto:revitalization@fairfaxcounty.gov


TALLER DE VISUALIZACIÓN #2

IMAGINE SEVEN CORNERS

Su visión del futuro

Cuándo:

Lunes 18 de junio de 2012

7:00 PM – 9:30 PM

Dónde:

Fairfax County Falls Church 

Human Services Center

6245 Leesburg Pike

1st Floor - Rooms A & B

Falls Church, VA 22044

El Condado de Fairfax está comprometido con una política de no discriminación en todos los programas, servicios y actividades del

condado, y proporcionará servicios razonables conforme a la Ley para Personas Discapacitadas (ADA) a solicitud. Para solicitar servicios

especiales, llame al 703-246-5101, TTY 703-385-3578. Haga la solicitud con siete días laborales de anticipación al evento para realizar

los arreglos necesarios. Esta es una publicación del Condado de Fairfax,Va.

Qué:

Se invita a residentes locales, propietarios,

empresarios y organizaciones comunitarias y cívicas, y

otros, a participar en un taller de visualización del

seguimiento en relación con el área de Seven Corners.

Se presentará un resumen de las ideas e información

recolectada en el primer taller para una mayor

discusión y aclaración. El personal del condado

también presentará un proceso para continuar con la

información recolectada e identificar oportunidades

para que participen los asistentes.

Para obtener más información sobre el área de Seven Corners y consultar un resumen 

del primer Taller de Visualización, visite:

En línea - http://www.fcrevit.org/baileys/7corners.htm

Oficina de Revitalización de la Comunidad

703.324.9300, TTY 711

Confirmar asistencia a: revitalization@fairfaxcounty.gov
Cuidados de menores y servicios de traducción disponibles previa solicitud.

ÁREA DE
SEVEN CORNERS

6245 Leesburg Pike

http://www.fcrevit.org/baileys/7corners.htm�
mailto:revitalization@fairfaxcounty.gov�


HỘI THẢO TẦM NHÌN LẦN 2

QUAN ĐIỂM VỀ KHU VỰC 

SEVEN CORNERS

Tầm nhìn Tương lai của Quý vị
Thời gian:

Thứ Hai, 18 tháng 6 năm 2012

7:00 SÁNG – 9:30 CHIỀU

Địa điểm:

Fairfax County Falls Church 

Human Services Center

6245 Leesburg Pike

1st  Floor - Rooms A & B

Falls Church, VA  22044

Quận Fairfax cam kết tuân thủ chính sách không phân biệt đối xử trong mọi chương trình, dịch vụ và hoạt động của quận và sẽ cung cấp 

sự điều chỉnh ADA hợp lý theo yêu cầu. Để yêu cầu sự điều chỉnh đặc biệt, hãy gọi 703-246-5101, TTY 703-385-3578. Vui lòng thông báo 

trường hợp trước 7 ngày làm việc để tạo điều kiện sắp xếp cần thiết. Đây là ấn phẩm của Quận Fairfax, Va.

Nội dung:

Kính mời các cư dân địa phương, chủ sở hữu bất động 

sản và doanh nghiệp, các tổ chức cộng đồng và dân 

sinh và mọi người đến tham gia buổi hội thảo tầm nhìn 

tiếp theo về khu vực Seven Corners.

Buổi hội thảo này sẽ trình bày tóm lược ý tưởng và 

thông tin thu thập được từ buổi hội thảo đầu tiên để 

thảo luận và làm rõ thêm. Viên chức của quận cũng sẽ 

trình bày tiến trình tiếp tục theo thông tin đã thu được 

và xác định các cơ hội cho mọi cá nhân tham gia.

Để biết thêm thông tin về khu vực Seven Corners và xem bản 

tóm lược của Hội thảo Tầm nhìn đầu tiên, hãy vào:

Trực tuyến - http://www.fcrevit.org/baileys/7corners.htm

Office of Community Revitalization

703.324.9300, TTY 711

Xin gửi phúc đáp tới: revitalization@fairfaxcounty.gov

Dịch vụ chăm sóc trẻ em và phiên dịch luôn có sẵn theo yêu cầu.

KHU VỰC

SEVEN CORNERS

6245 Leesburg Pike

http://www.fcrevit.org/baileys/7corners.htm�
mailto:revitalization@fairfaxcounty.gov�

	84073_061812-SevenCorners-flyer_VIE.pdf
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