
Santa Ana neighbors are invited to a community meeting with 
Orange County Water District (OCWD) and City of Santa Ana Public 
Works  Water  Resources to learn about PFAS and                                                          the construction 

of a treatment facility in Mabury Park. There will be two 
opportunities to participate in the meeting – one in-person and one 
virtual. The content will be the same in both meetings; please see 

details below.

In Person Meeting:
Thursday, September 30, 2021 from 6 p.m. to 7 p.m.

Cabrillo Tennis Center’s 2nd floor community room
800 Cabrillo Park Drive

City of Santa Ana

Virtual Meeting via Zoom:
Tuesday, October 12, 2021 from 6 p.m. to 7 p.m.

Join via computer:       
https://ocwd.zoom.us/j/94148993585?pwd=Mm5zZE 

1uWXk3Uk1YQUtZeGtCZTlrQT09

Join via phone: 
US: +1 346 248 7799
Pass code:    578075     

Meeting ID: 941 4899 3585

Spanish and Vietnamese translation will be available both in 
person and virtually.

For more information or project updates, please call the OCWD 
Construction Hotline at (714) 378-8244 or email info@ocwd.com.



Se invita a los vecinos de Santa Ana a una reunión comunitaria 
con el Distrito de Agua del Condado de Orange (OCWD) y de 
Recursos de Agua de Obras Públicas de la Ciudad de Santa 

Ana para obtener información acerca de las PFAS (sustancias 
perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas y la construcción 

de una instalación de tratamiento en Mabury Park. Habrá dos 
oportunidades para participar en la reunión, una en persona y una 
virtual. El contenido será el mismo para ambas reuniones; consulte 

los datos a continuación.

Reunión en persona:
Jueves, 30 de septiembre de 2021 de 6 p.m. a 7 p.m.

Cabrillo Tennis Center’s 2º piso, salón comunitario
800 Cabrillo Park Drive
Ciudad de Santa Ana

Reunión virtual via zoom
Martes, 12 de octubre de 2021 de 6 p.m. a 7 p.m.

Participar por computadora:       
https://ocwd.zoom.us/j/94148993585?pwd=Mm5zZE

1uWXk3Uk1YQUtZeGtCZTlrQT09

Participar por teléfono: 
EE.UU.: +1 346 248 7799
Contraseña:    578075     

ID de reunión: 941 4899 3585

Habrá traducción al español y vietnamita tanto de manera 
presencial como virtual.

Para más información o actualizaciones del proyecto, por favor 
llame a la Línea Directa de construcción de OCWD al (714) 378-

8244 o envíe un correo electrónico a info@ocwd.com.

Người dân Santa Ana được mời tham dự một cuộc họp cộng đồng 
với Cục Thủy Lợi Quận Orange (Orange County Water District, 
OCWD) và ban Tài Nguyên Nước của cơ quan Công Trình Công 

Cộng Thành Phố Santa Ana để tìm hiểu về PFAS và việc xây dựng 
một cơ sở xử lý nước thải ở Công Viên Mabury. Người dân sẽ có 

hai cơ hội để tham gia cuộc họp - trực tiếp và trực tuyến. Nội dung 
trong cả hai cuộc họp sẽ giống nhau; vui lòng xem chi tiết bên 

dưới.

Cuộc Họp Trực Tiếp:
Thứ Năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021 từ 6 giờ chiều đến 7 

giờ tối

Tầng 2, phòng sinh hoạt cộng đồng của Trung Tâm Quần Vợt 
Cabrillo

800 Cabrillo Park Drive
Thành Phố Santa Ana

Cuộc Họp Trực Tuyến qua Zoom:
 Thứ Ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021 từ 6 giờ chiều đến 7 

giờ tối

Tham gia qua máy tính:       
https://ocwd.zoom.us/j/94148993585?pwd=Mm5zZE

1uWXk3Uk1YQUtZeGtCZTlrQT09

Tham gia qua điện thoại: 
Hoa Kỳ: +1 346 248 7799

Mật mã:    578075     
ID Cuộc Họp: 941 4899 3585

Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ có sẵn cả trực tiếp và 
trực tuyến.

Để biết thêm thông tin hoặc các cập nhật về dự án, vui lòng gọi 
Đường Dây Nóng Xây Dựng của OCWD theo số (714) 378-8244 

hoặc email info@ocwd.com.


