
Wallace Emerson Park, Community 
Centre and Child Care Centre

COMMUNITY CONSULTATION MEETING  - PROPOSED CONCEPT DESIGN 
AND PARK MASTER PLAN

Since the Spring of 2018, representatives of the City of Toronto’s Parks, Forestry and Recreation Division, 
Children’s Services Division and the Galleria Developments Design Team have been refining a concept for 
the new Community Centre and Child Care Centre and Phase One Park Master Plan. The refinement of this 
design concept has benefited from community feedback heard across many mediums, including previous 
Open Houses, online surveys, focus groups and pop-up events. 

Please join us on October 30th for an updated presentation on the proposed design concept for the 
Community Centre and Child Care Centre, and the Phase One Park Master Plan. The proposed concept and 
Park Master Plan have advanced from those previously presented in July 2018. Based on feedback from this 
Open House, the design concept will be refined and submitted to the City’s Site Plan approval process. 

We invite you to attend and provide any feedback on this exciting project.

We look forward to hearing your feedback at the 
Open House, but 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

Date:  Tuesday, October 30th, 2018
Start:  6:30pm for 7:00pm presentation
Location: Galleria Mall 
            (Old Zellers Store) 
            1245 Dupont Street

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

Open House
Location 

Galleria Mall

Dupont Street 

Dufferin Street  

Em
erson Avenue  



O Centro Comunitário e o Parque do 
Wallace Emerson e as Instalações de 
Cuidados Infantis

REUNIÃO COMUNITÁRIA A Visão para um Novo Centro Comunitário do 
Wallace Emerson e o Plano Mestre para o Parque

Desde da primavera de 2018, o Departamento de Parques da Cidade de Toronto, Departamento de Cuidado 
Infantil e a equipe do projeto Reimagine Galleria tem trabalhado em conjunto aprimorando o conceito do 
Novo Centro Comunitário, as instalações de educação infantil e Primeira Fase do Plano Mestre para o 
Parque. Estes adjustes no conceito de design se beneficiou das ideias e opiniões recebidas da comunidade 
através de muitos meios de comunicação, incluindo reuniões comunitárias anteriores, pesquisas on-line, 
grupos de discussão e outros eventos no local. 

Por favor junte-se à nós no dia 30 de Outubro para uma apresentação da nova proposta do novo conceito de 
desing do Novo Centro Comunitário, as instalações de educação infantil e Primeira Fase do Plano Mestre para 
o Parque. O conceito proposto e o Plano Mestre para o Parque teve mudanças do apresentado anteriormente 
em Julho de 2018. Com base nas sugestões recebida nesta reunião comunitária, o conceito de design vai ser 
ajustado e enviado para aprovação do Departmento de Planejamento Urbano da Cidade de Toronto.

Nós convidamos para atender e providenciar ideias para este incrível projeto.

Estamos animados para ouvir o suas ideias nesta reunião, 
mas em caso não possa comparecer, por favor nao hesite 
em contactar a equipte do projeto Reimagine Galleria pelo
http://reimaginegalleria.com, ou por email 
feedback@reimaginegalleria.com ou pelo 416-223-4403

Date: Terca feira, dia de 30 de   
 Outubro de 2018
Start: 18h30
Location: Galleria Mall (Antiga loja Zellers)  
 1245 Dupont Street

Tradutores podem estar a 
disposicao, desde que a requisao 
seja com uma semana de 
antecedencia.

Open House
Location 

Galleria Mall

Dupont Street 

Dufferin Street  

Em
erson Avenue  


