
अगस्ट 2, 2022 
पार्क , ट्रेलहरू तथा मनोरञ्जन ममलरेजरो प्रस्ाव

मरन आवश्यर छ?
केन्टवुड 400+ एकड 
पाक्क  र 13+ माइल 
गैर-मोटर चाललत 

टे्लहरूको घर हो।

केन्टवुडले पाक्क  र 
मनोरञ्जनमार्क त प्रते्क 
वर्क 700+ कार्कक्रमहरू 

प्रदान गद्कछ।

हालको कोर बढ्दो 
बालिन्ाको माग र 
अनुमालनत वृद्धििँग 

तालमेल राख्न परा्कप्त छैन।

ममलरेजरो खर्क रमत 
लागछ?

वाम ््कर रूपमा 
1 लमललरन, 
मतदाताहरूद्ारा स्वीकृत भएमा 

गमितलरे 
रसरी राम गछ्क ?

यसलरे रमत 
उत्ादन गनने छ?

पलहलो वर्कमा, लमलेजले आवश्यक पाक्क , टे्ल र कार्कक्रम 
िुधारहरूको शृ्ङ्खला लनमा्कण, िञ्ालन र 
मम्कत गन्क लगभग $2.3 लमललरन उठाउने अपेक्ा गररएको छ। लमलेजका िाथै, 
िहरले िाव्कजलनक र लनजवी स्ोतहरूमार्क त $22 लमललरनिम्म रोगदान गनने छ।

Translated by the Hispanic Center of West Michigan

1 मममलयन = 1/1000 डलर, वा $.001 सरेन्ट

रलद माइलेज दर 1 लमललरन छ भने, एकजना लनवािवीलाई प्रते्क डलरका लालग 
.001 िेन्ट वा िम्पलतिको कररोग्य मूल्य $ 1,000 को प्रलत $1 कर लगाइनछ। 

उदाहरि: $100,000 कररोग्य मूल्य भएको घरले प्रलत वर्क $100 लतनु्कपनने छ।

स्ीरृत भएमा, ममलरेजरा रो्हरूरो लगानी रसरी गररनरे छ?

ट्रेलहरू सामुदामयर 
मनोरञ्जन ररे न्द्र

मसटी 
क्ाम्पस

पार्क हरू रोभनरेन्ट 
पार्क  ररि 1:

राय्कक्रमहरू

िहर लभत्रका 
टे्लहरूको मम्कत 

र लवस्ारका 
लालग वालर्कक 

रूपमा लवलनरोजन 
गररएको रकम

नराँ वर्कको दौरान 
आन्तररक स्ास्थ्य, 
कल्याण र ररके्रिन 
कार्कक्रम िुलवधा

स्प्ल्याश प्ाड, 
खेल मैदान, प्ाजा, 

आश्र, से्ज, 
कार्कक्रम गनने मैदान, 
अलतररक्त पालक्क ङ 
र अन्य िुधारहरू

नराँ के्त्रहरू, 
अदालतहरू, खेल 
मैदानहरू, स्प्ल्याश 

प्ाडहरू, राम्ो 
लाइलटङ, िुधाररएको 

पालक्क ङ र अन्य 
अपगे्डहरू

टे्ल, खेलकुद 
के्त्र, कार्कक्रम गनने 
मैदान, लाइलटङ र 
भलवष्यको वृद्धिलाई 
िमथ्कन गन्क पूवा्कधार

लभत्रवी र बालहरवी 
गलतलवलधहरूका 

लालग कार्कक्रमहरू 
लवस्ार गन्क 

बढाइएको क्मता 
र कम्कचारवी

थप जानकारवीका लालग, कृपरा KENTWOOD.US/MILLAGE मा जानुहोि्
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• स्थायी समर प्ित रमलेजले सहरको ्थाकपि , टे्ल र मनोरञ्जन कथायपिक्रममथा 
सुधथार र सम प्िन गनने छ। स्ीकृत भएमथा, घरधनीहरूले वथार प्िक 
रू्मथा 1 रमरलयन रतनने छन्।

• ्रहलो ्थँाच व प्िरभत्र सबैभन्था तत्थाल आवश्यकतथाहरू सम्ोधन 
गनपि सबै ्थाकपि मथा सुधथारहरू गररने छ। बथँाकी रहेकथा सबै सुधथार 10 
व प्िरभत्रमथा ्ूरथा गररने छ।

• रसटी क्थाम्पस र सथामुदथारयक मनोरञ्जन केन्द्रको 
रनमथापिण दुई व प्िमथा सुरु हुने छ।

• कोभनेन्ट ्थाकपि  चरण 1 मथा तीन व प्िमथा सुधथारहरू सुरु हुने छन्।

बोवेन से्शन पार्क : रवश्थाम कक्ष, 
खेल मैदथानकथा उ्करण, सथाइनेज, 
ल्थाण्डसे्र्ङ र अन्य सुरवधथाहरू

बर ््कस पार्क : टे्ल र सथाइडवथाक 
सुधथारहरू र नयथँा ्थानी र्उने झरनथा

रसटी क्ाम्पस: सप्ल्थाश प्थाड, खेल 
मैदथान, प्थाजथा, आश्य, से्ज, कथायपिक्रम 
गनने मैदथान, ्थारकपि ङ, रवश्थाम कक्ष, 
अरतररक्त ्थारकपि ङ र अन्य सुरवधथाहरू 

सामुदारिर मनोञ्जन रेन्द्र:  
रसटी क्थाम्पसमथा भएको लगभग 50,000 
वगपि रिटको व प्िभरी चलने आन्तररक 
बहु्ुस्था कथायपिक्रम र मनोरञ्जन स्थान

रोभनेन्ट पार्क  चरण 1: 
टे्लहरू, खेलकुद के्षत्रहरू, कथायपिक्रम 
गनने मैदथान, लथाइरटङ र भरवष्यको 
वृद्धिलथाई सम प्िन गनपि ्ूवथापिधथार

इस् पेररस नेचर पार्क : टे्ल 
सुधथारहरू, सथाइनेज र अन्य सुरवधथाहरू

होम एके्स पार्क : से्ट ्थाकपि  सुधथार, 
छथायथँा आश्य, लथाइरटङ, सथाइनेज, 
ल्थाण्डसे्र्ङ र अन्य सुरवधथाहरू

जेसी पार्क : नयथँा रवश्थाम कक्ष/कथायपिक्रम 
भवन, अरतररक्त ्थारकपि ङ, रडस् गल्फ 
सुधथारहरू र अन्य सुरवधथाहरू

रेलॉ् वुड्स पार्क : रवश्थाम कक्ष, 
सफ्टबल/बेसबल के्षत्रकथा सुधथारहरू, 
लथाइरटङ र ल्थाण्डसे्र्ङ

नर्कइस् पार्क : रवश्थाम कक्ष, 
खेल मैदथान, सप्ल्थाश प्थाड, 
ल्थाण्डसे्र्ङ र अन्य सुरवधथाहरू

ओल्ड फाम्क पार्क : ्थारकपि ङ सुधथारहरू, 
खेल मैदथान, आश्य र अन्य सुरवधथाहरू

पेररस पार्क : टे्लकथा सुधथारहरू र सथाइनेज

पाइनवुड पार्क : सप्ल्थाश प्थाड सुधथार, 
र्कलबल कोटपि, नयथँा शौचथालय, छथायथँा 
आश्य, ल्थाण्डसे्र्ङ र अन्य सुरवधथाहरू

रोन्ो स्ट्ीट से्शन पार्क : 
खेल मैदथान, सथाइकल र् यथाक र 
ममपित केन्द्र, सथाइनेज, लथाइरटङ, 
ल्थाण्डसे्र्ङ र अन्य सुरवधथाहरू

से्नाब्ार पार्क : खेल मैदथान, 
्थारकपि ङ सुधथार, सथाइनेज, र्कलबल कोटपि, 
ल्थाण्डसे्र्ङ र अन्य सुरवधथाहरू

स्फर से्शन पार्क : रकओस्, 
सथाइकल र् यथाक र ममपित केन्द्र, 
सथाइनेज, लथाइरटङ, ल्थाण्डसे्र्ङ 
र अन्य सुरवधथाहरू

समरवुड पार्क : खेल मैदथान 
र ल्थाण्डसे्र्ङ

टट् ेलहरू: ममपित, प्ररतस्था्न 
र नयथँा जडथानहरू

भेटेरन्स मेमोररिल पार्क : आश्य, 
अरतररक्त ्थारकपि ङ र अन्य सुरवधथाहरू

्् जथानकथारीकथा 
लथारग, कृ्यथा रनम्न 
वेबसथाइटमथा जथानुहोस्:

KENTWOOD.
US/MILLAGE

ल्ानीसम्बन्ी िोजना

अ्स् 2, 2022 
पार्क , टट् ेलहरू तरा मनोरञ्जन रमलेजरो प्रस्ाव

Translated by the Hispanic Center of West Michigan


