
WE WANT TO HEAR FROM YOU! 

For more information, please visit www.santa-ana.org/general-plan or call (714) 667-2781 

There are some neighborhoods in Santa Ana identified as experiencing higher burdens of pollution 

and associated health risks.  You are invited to share your experiences and suggestions to address 

the environmental (e.g., air, water, and soil) and quality of life concerns facing your neighbor-

hood.  Your comments and input can help shape and strengthen the City General Plan policies and 

programs to achieve a healthy environment for all. 

COMMUNITY FORUMS AND SURVEY  
ENVIRONMENTAL JUSTICE 

Riverview West/Santa Anita/West Floral 
Park*/Floral Park*/Artesia Pilar*/Flower 
Park*     
Neighborhoods 
Wednesday, May 26, 2021 at  6:00 p.m.     

JOIN US AT ONE OF THE FOLLOWING VIRTUAL FORUMS 

Complete the survey online by visiting www.santa-ana.org/

general-plan or by scanning the QR code. If you would like a 

hard copy of the survey, please contact us at (714) 667-2781 

or newgeneralplan@santa-ana.org and we will mail one to you.  

Complete Survey for Chance to WIN $100 

Recurring Zoom Link and Dial-in Information 

Link to join the meeting:      

https://zoom.us/j/99430094817 

Connect by phone:  +1-669-900-9128 
and enter   ID: 994 3009 4817# 

Madison Park/Cedar Evergreen/
Cornerstone Village 
Neighborhoods 
Monday, May 17, 2021 at  6:00 p.m. 

*New neighborhoods within environmental justice areas added as identified from draft CalEnviroScreen 4.0.

https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/report/draft-calenviroscreen-40 

https://www.santa-ana.org/general-plan
https://www.santa-ana.org/general-plan
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¡QUEREMOS ESCUCHAR DE USTED! 

Para mayores informes, visite www.santa-ana.org/general-plan o llame al (714) 667-2781 

Hay ciertos vecindarios en Santa Ana identificados como que experimentan mayores cargas de con-

taminación y riesgos de salud asociados. Están cordialmente invitados a compartir sus experiencias y 

sugerencias para abordar las inquietudes ambientales (e.g., aire, agua y tierra) y de calidad de vida que 

encara su vecindario. Sus comentarios y aportes pueden ayudar a dar forma y fortalecer las políticas y 

programas del Plan General de la Ciudad para lograr un medio ambiente saludable para todos. 

FOROS COMUNITARIOS Y ENCUESTA 
JUSTICIA AMBIENTAL 

Madison Park/Cedar Evergreen/
Cornerstone Village 
Vecindarios 
Lunes, 17 de mayo, 2021 a las 6:00 pm          

ACOMPÁÑENOS EN UNO DE ESTOS FOROS VIRTUALES 

Llene la encuesta en línea en www.santa-ana.org/general-plan o 

escanee el código QR.  Si desea una copia impresa de la en-

cuesta, favor de comunicarse con nosotros al (714) 667-2781 

o newgeneralplan@santa-ana.org y le enviaremos u por correo. 

Llene la Encuesta y podría GANAR $100 

Enlace de Zoom recurrente y acceso telefónico:  

Enlace de la junta:                     

https://zoom.us/j/99430094817   

Conéctese por teléfono:  +1-669-900-9128  

y escriba   ID: 994 3009 4817# 

Riverview West/Santa Anita/West Floral 
Park*/Floral Park*/Artesia Pilar*/Flower 
Park* 
Vecindarios 
Miércoles, 26 de mayo, 2021 a las 6:00 pm          

* Se agregaron nuevos vecindarios dentro de las áreas de justicia ambiental según lo identificado en el borrador CalEnviroScreen 4.0 

https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/report/draft-calenviroscreen-40 
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CHÚNG TÔI MUỐN NGHE TỪ BẠN! 

BBANBẠN! 

Để biết them thông tin, xin truy cập www.santa-ana.org/general-plan hoặc gọi (714) 667-2781 

Những hộ dân tại Santa Ana được biết đã phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do ô nhiễm và gặp 

nguy hại đến sức khỏe. Các bạn được mời đến chia sẻ kinh nghiệm bản thân và đề xuất về những 

vấn đề môi trường (như ô nhiễm không khí, đất và nước) và lo ngại về chất lượng cuộc sống 

tại khu dân cư của bạn. Ý kiến và đóng góp của bạn sẽ góp phần xây dung và củng cố chính sách 

và chương trình  Quy hoạch đô thị để tạo dựng một môi trường khỏe mạnh cho tất cả mọi người. 

Cho vấn đề công lý môi trường 
Hội thảo cộng đồng và khảo sát 

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI Ở NHỮNG DIỄN ĐÀN SỐ DƯỚI ĐÂY 

Hoàn thành khảo sát bằng cách truy cập  www.santa-ana.org/general-plan 

hoặc quét mã QR. Và nếu bạn muốn một bản sao cứng của cuộc khảo sát, 

xin liên hệ chúng tôi tại (714) 667-2781 hoặc newgeneralplan@santa-

ana.org và chúng tôi sẽ gửi cho bạn qua đường bưu điện. 

Hoàn thành khảo sát để có cơ hội NHẬN $100 

Riverview West/Santa Anita/West Floral 
Park*/Floral Park*/Artesia Pilar*/Flower Park* 
Khu dân cư 
Thứ Tư, ngày 16 tháng 5 năm 2021 lúc 6:00 tối . 

Thông tin liên lạc và đường liên kết Zoom: 

Liên kết đến cuộc họp mặt qua Zoom: 

https://zoom.us/j/99430094817   

Số điện thoại liên lạc:  +1-669-900-9128 

Và tham dự   ID: 994 3009 4817# 

Madison Park/Cedar Evergreen/    
Cornerstone Village 
Khu dân cư 
Thứ Hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021 lúc 6:00 tối . 

* Các khu dân cư mới trong các khu vực công bằng môi trường được thêm vào như được xác định từ dự thảo CalEnviroScreen 4.0.

https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/report/draft-calenviroscreen-40
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