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Ang pagpapatayo ng trambiya ay sisimulan sa
Abril
Ang konstruksyon ay uumpisahan sa madaling panahon sa
Seattle Streetcar First Hill Line. Itong proyekto na to ay
binubuo ng City of Seattle sa pamamagitan ng pondong
pagsasamahan kasama ng Sound Transit, ay magbibigay ng
mahalagang transportasyon dugtong sa pagitan ng Link Light
Rail’s transit sa gitna ng Pioneer Square, Chinatown
International District, at Capitol Hill at pagsisilibihan ang mga
may pangunahing trabaho, centro ng medisina at institusyon
ng pinakamataas na pag aaral.
Ang pangunahing hakbang sa dalawang taong proyekto ay
isasagawa sa ilalim ng lupa. Ang tubig at ang linya ng
kuryente na malapit sa riles ay ililipat o poprotektahan, at ang
ilang bagong daluyan ng tubig na pumipigil sa pasilidad ng
tubo at ng elektrisidad ay ikakabit.

Talaan ng Pagpapatayo
Marso 2012

Pre-Construction Mobilization

Abril 2012

Simula sa kagamitang pang konstruksyon

Tag-init 2012

Simula ng pagpapatayo ng riles

Maaga sa 2013 Kompletong kagamitang pang konstruksyon
Maaga sa 2014

Kompletong riles at daang pang
konstruksyon

Tag sibol 2014 Simula ng serbisyo ng trambiya

Ano ang maaari mong asahan habang pinapagawa ang First Hill Route
Kontruksyon
Mga pinag babawal na eskinita at mga
daanan ng tao-asahan ng mga drayber na
magsasara ang mga daan sa karaniwang
araw at ang buong intrsekyon ay magsasara
ng sabado at lingo. Magkakaroon ng
maagang babala sa publiko at maglalagay
ng karatula ng daanan para sa pagsasara ng
buong kalsada.
Bangketa at likuan ng mga taong
naglalakad- ay maeepektuhan din: gayun
pa man ang mga negosyante at mga
residente ay manananatili at bibigyan ng
maagang babala para sa pagsasara ng
daanan ng mga sasakayan.

Paradahan at bawal na pagsakayAng pangmatagalan na pagpaparada at
ang pagbabawal na pagsakay ay
kailangan pati narin sa lugar ng
pinagtatrabahuhan.
Mga panggabi at nagtatrabaho ng
Sabado at Linggo – ang kinaugalian
na pangkaraniwang araw ng oras ng
trabaho ay magiging 7 ng umaga
hanggang 5 ng gabi., sa may mga
importanteng trabaho ay magaganap
sa oras ng gabi at umaga at sa
pangkaraniwang araw. Ang maagang
babala ay ibibigay sa kalapit na lugar

Panandaliang Pagkakaantala–
Ilan sa mga gusaling malapit sa ruta ng
trambiya ay dapat umasa ng tatlong
panandaliang pagkatigil ng serbisyo ng
tubig habang may nagtatrabaho kung
saan ang linya ng tubig ay mapapalitan.
Ang serbisyo sa customer ng SPU ay
bibigyan ng abiso at iugma ang tamang
oras para sa mga apektadong
residente, mga negosyo, at intitusyon.

Ang First Hill Streetcar ay sosyohan sa pagitan ng City of Seattle at Sound Transit noong 2008 inaprobahan ng botante ang pondong kondisyon sa Sound
Transit 2 (ST2) plano sa pagpapalaki ng pagdaraan.

