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    SHEA HOMES TẠI GARDEN GROVE CHIA SẼ SỰ THÀNH CÔNG KHI KHAI  

      TRƯƠNG NHỮNG CĂN NHÀ MỚI 
    

Thành phố Garden Grove và công ty xây dựng nhà mới Shea Homes đã tổ chức 

buổi lễ ăn mừng cho sự thành công gần đây của họ, hoàn tất khu nhà mới ‘Gardenia by 

Shea Homes’, tọa lạc tại 12910 Dahlia Street, gần Lewis Street và Garden Grove 

Boulevard.   Khu nhà mới này đã chính thức hoàn thành vào tháng trước, tất cả 70 căn 

nhà single-family homes của Gardenia đã được bán hết từ tháng 12 năm ngoái, khiến 

đây trở thành một trong những dự án mới thành công nhất cho đến nay của Shea Homes 

và Thành phố Garden Grove.  

Thị trưởng Garden Grove Steve Jones chia sẻ, “Nhìn thấy những căn nhà mới này 

được bán nhanh như thế, rõ ràng là ngày càng có nhiều người chọn Garden Grove là nơi 

an cư lạc nghiệp.  Thành phố chúng tôi hội đủ tố chất quan trọng trở thành một nơi để 

mọi người chọn làm nơi sinh sống. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất và chúc mừng 

Shea Homes về sự phát triển khu nhà mới rất thành công và hiện đại này trong thành 

phố chúng tôi.”  

Với tư cách là một người xây nhà, chúng tôi rất tự hào và vui mừng được hợp tác 

cùng Thành phố Garden Grove để cung cấp những ngôi nhà đáp ứng nhu cầu của cư dân 

trong cộng đồng," Phó Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Shea Homes Karen Ellerman 

chia sẻ. 
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Khu nhà nằm trên khu đất rộng 9 mẫu Anh, gần Nhà thờ Kiếng (Christ Cathedral), 

và thuộc sở hữu của Christ Catholic Cathedral Facilities, Corp.   Năm 2017, Shea Homes 

bắt đầu làm việc với Thành phố về dự án nhà ở này.  Công việc xây dựng có bị gián đoạn 

vào đầu năm 2020 đó hậu quả của coronavirus, dự án vẫn tiếp tục được tiến hành cho 

đến khi chính thức hoàn thành vào tháng Mười. 

Các ngôi nhà hai tầng, single-family home nằm trong một khu có cổng, với những 

căn nhà rộng khoảng 2,400 đến 2,700 square-feet.  Gardenia by Shea Homes tọa lạc 

gần các khu thương mại và trung tâm Thành phố, rất tiện lợi cho người mua nhà trong 

khu này. 

Để biết thêm thông tin về dự án, hãy liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Quy hoạch của 

Thành phố theo số (714) 741-5312.  Để biết thông tin về các khu nhà ở Shea Homes 

khác, hãy truy cập www.sheahomes.com 
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