Kilalanin
ang Bowtie...

- Kini-kinita ang isang
luntiang lugar na maaaring
kasama ang sumusunod:

Ang Bowtie ay 18 akre na lupaing
pang-industriya na hindi napaunlad
sa tabi ng LA River, na gagawing
isang masiglang Parke ng Estado na
mapupuntahan ng mga miyembro
ng komunidad sa Northeast LA.

- restorasyon at
pagpapaganda ng tirahan

Pagsulong ng Bowtie

- mga oportunidad na makita
ang mga ibon at iba pang
wildlife

Ang 2021 ay isang napakamahalagang taon para sa Bowtie.
Ang California State Parks ay naglulunsad ng isang proseso
na makinig sa komunidad. Gusto naming marinig nang direkta
mula sa mga residente ang tungkol sa kanilang mga kagustuhan,
pangangailangan, at mga alalahahin patungkol sa isang bagong
parke sa kanilang lugar. Ang feedback ay gagamitin upang ipaalam,
gabayan at magtaguyog ng mga kinakailangang mapagkukunan
upang maisakatuparan ang parke. Kami ay nakatuon sa
pagsasagawa ng isang parkeng ligtas at malaya sa kontaminasyon
para sa lahat.

ANO ANG MAAARING
MANGYARI?
Envision a green space
that might include some
of the following:

- mga daanan para sa
paglalakad, pagja-jogging at
bisikleta
- mga lugar na malilim para sa
pagpi-picnic
- makasaysayan, pang-kultura
at pang-kapaligirang pagpoprograma ng mga lugar
palaruan na hindi nakaayos

Ano ang Susunod
Kailangan namin ang inyong tulong upang gawing matagumpay
ang Bowtie! Bisitahin ang aming website upang malaman ang
tungkol sa mga pagpupulong, pagkilos, at iba pang aktibidad na
magiging available upang makilahok: parks.ca.gov/thebowtie

Parasakaragdagangimpormasyon:
parks.ca.gov/thebowtie

bowtie@parks.ca.gov

@clockshopla

323-441-8819

Ang Bowtie ay bahagi ng isang
mas malawak na pangitain
upang lumikha nang 100 akre na
luntiang lugar na magkakalapit
sa tabi ng LA River.
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Pagpapamalas sa Proyekto:
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Pinangungunahan ng The Nature
Consevancy, ang 2.5 akre na
proyektong ito ay magpapanumbalik sa
tirahan at pamamahala ng tubig ulan.

Ang Bowtie: Isang 18-akreng

lugar na hugis Bowtie na pag-aari
ng California State Parks na ibabalik
sa isang masiglang luntiang lugar,
na nakatuon sa likas at pasibong
paglilibang. Kung makumpleto, ang
parke ay magbibigay ng katutubong
tirahan na makatutulong na muling
ibalik ang wildlife sa LA River.
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Rio de Los Angeles State Park:
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Isang 40 akre na parke ng estado na
nagbukas noong 2007 at nagbigay ng
inspirasyon sa pangitain na pasiglahing
muli ang 100 akre ng Taylor Yard na
maging luntiang lugar.

Paseo Del Rio:

Ito ay magiging isang
milyang luntiang daan
para sa paglalakad na
tatahak sa tabi ng ilog.

Elysian Valley

Cypress Park
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1 Akre

G2: Isang 42 akre na
ari-arian, na may 12 akre
na pag-aari ng MRCA at
30 akre na pag-aari ng
Lungsod ng Los Angeles.
Ito ay bahagi nang 100
akre na pangitain.

0.5 na Milya

Pangkat ng Bowtie

Rio de
Los Angeles
State Park

100 akre na Pakikipagtuwang:
Isang kasunduan sa pagitan ng mga
ahensiya ng Lungsod at Estado upang
magtulungan sa pagpapasiglang muli ng
dating railyard na 100 akre na maging

