Wallace Emerson Park, Community
Centre and Child Care Facility
PUBLIC OPEN HOUSE & ROUND TABLE DISCUSSIONS - CONCEPT DESIGNS
City Councillor Ana Bailão, representatives of the City of Toronto’s Parks, Forestry and Recreation Division
and the Galleria Developments team invite you to join us for an Open House and Round Table Discussions to
provide your suggestions and feedback on design concepts for the new Wallace Emerson Park, Community
Centre and Child Care Facility.
In the Spring of 2018, two Open Houses were held to hear the community’s ideas and vision for the new
Wallace Emerson Park, Community Centre and Child Care Facility. Since obtaining these ideas and feedback,
the Galleria Developments design team has collaborated with City of Toronto staff and City Councillor Ana
Bailão to prepare several design concepts for the new Park, Community Centre and Child Care Facility. These
concepts build on the feedback received, and incorporate the range of programs, which the community has
identified as important for the future.
These design concepts will be presented at the upcoming Open House, and there will be an opportunity for
round table discussions to gather additional community feedback. We invite you to attend and provide your
suggestions and input regarding this exciting project.

Date:		
Start:		
Location:

Wednesday, July 18th, 2018
6:30 p.m for 7:00pm presentation
Galleria Mall
(Old Zellers Store)
1245 Dupont Street

We look forward to seeing you and hearing your
feedback. If you are unable to attend, please do not
hesitate to contact the Reimagine Galleria project
team at:
http://reimaginegalleria.com, or via email at
feedback@reimaginegalleria.com or 416-223-4403
You can also contact City Councillor Ana Bailão’s
office at:
416-392-7012, or via email at
councillor_bailao@toronto.ca

Interpretation services can be
arranged with at least one week
advance notice.

OPEN HOUSE
GALLERIA MALL

O Centro Comunitário e o Parque do
Wallace Emerson e as Instalações de
Cuidados Infantis
PUBLIC OPEN HOUSE & ROUND TABLE DISCUSSIONS - CONCEPT DESIGNS
A Vereadora Municipal Ana Bailão, o Departmento de Parques da Cidade de Toronto e a Equipa do
empreendimento da Galleria Mall convida-os a participar numa Reunião Comunitária para que possam partilhar
as vossas ideias e opiniões sobre os desenhos conceituais para o novo Parque e Centro Comunitário do
Wallace Emerson, e das Instalações de cuidados infantis.
Na Primavera deste ano, duas reuniões comunitárias foram apresentadas de forma a recolher suggestões
e visões para este novo espaço. Desde dessa altura, em que muitas considerações foram partilhadas e
recolhidas, a equipa de desenho do Empreendimento do Galleria Mall tem colaborado com a funcionários
da Cidade e a Vereadora Ana Bailão na preparação dos desenhos conceituais para o novo Parque, o Centro
Comunitário e as Instalações de cuidados infantis. Estes desenhos baseiam-se nas suggestões recebidas,
incorporam a variedade de programas que a comunidade identificou como sendo as mais importantes para um
futuro promissor.
Estes desenhos conceituais irão ser apresentados nesta Reunião Comunitária, na qual haverá oportunidade
para discuti-las em conjunto de forma a recolher mais considerações por parte da comunidade.
Estão convidados a participar nesta sessão de apresentação deste importante projeto e apresentarem as suas
ideias.
Date:		
Start:		
Location:

quarta-feira, dia 18 de julho de 2018
18h30
Galleria Mall (ao pé do antigo Zellers)
1245 Dupont Street

Per informazione in italiano chiamate 416 392 7012.
Para información en español llame 416 392 7012.
Se tiver questões, ou não pode comparecer à
reunião mas gostaria de partilhar as suas ideias, por
favor não hesite em contactar a Equipa do projeto
Reimagine Galleria pelo
http://reimaginegalleria.com, ou por email
feedback@reimaginegalleria.com ou pelo 416223-4403
Poderá também contactar o escritório da Veredora
Ana Bailão pelo
416-392-7012, ou pelo
councillor_bailao@toronto.ca
Interpretation services can be
arranged with at least one week
advance notice.

OPEN HOUSE
GALLERIA MALL

