Thông Báo Về Công Trình Xây Cất
NGÀY 12 THÁNG HAI, 2012

Công Trình Xây Cất Đường Xe Điện
Streetcar sẽ bắt đầu vào tháng Tư
Công trình xây cất Tuyến Đường Xe Điện First Hill của Seattle
sắp bắt đầu. Dự án này, được Thành Phố Seattle thực hiện là
nhờ vào sự hợp tác tài trợ cùng với Sound Transit, sẽ cung cấp
một đường nối chuyên chở thiết yếu giữa các trạm chuyển tiếp
của Link Light Rail tại Pioneer Square, Chinatown International
District, và Capitol Hill và sẽ phục vụ cho những khu làm việc
lớn, trung tâm y tế, và các viện giáo dục bậc cao.
Bước đầu tiên trong dự án hai năm này sẽ là công trình tiện ích
ngầm dưới lòng đất. Các đường ống nước và đường dây điện ở
gần đường rầy sẽ được chuyển dời hoặc được bảo vệ, và nhiều
cơ sở mới để giữ nước mưa và đường ống chứa dây điện sẽ
được gắn đặt.

Lịch Trình Xây Cất
Tháng Ba 2012

Chuẩn Bị Trước Khi Xây Cất

Tháng Tư 2012

Khởi Đầu Công Trình Tiện Ích

Mùa Hè 2012

Khởi Đầu Làm Đường Rầy

Đầu Năm 2013

Hoàn Tất Công Trình Tiện Ích

Đầu Năm 2014

Hoàn Tất Làm Đường Rầy &
Tuyến Đường

Mùa Xuân 2014

Streetcar Bắt Đầu Phục Vụ

Những điều mà quý vị có thể sẽ gặp phải trong lúc làm tuyến đường First Hill
Lằn đường cho xe chạy bị giới hạn và đi bộ
phải đi đường vòng– Người lái xe sẽ thấy lằn
đường bị đóng vào những ngày thường và
đóng hoàn toàn ở giao lộ trong những ngày
cuối tuần. Sẽ có thông báo trước cho công
chúng và những bảng hiệu đi đường vòng nếu
con đường hoàn toàn bị đóng.
Vỉa hè và đường vòng đi bộ cũng sẽ bị ảnh
hưởng; tuy nhiên, việc ra vào các cơ sở
thương mại và khu gia cư sẽ được duy trì và
sẽ có thông báo trước nếu đường lái xe vào
nhà bị đóng.

Giới hạn chỗ đậu xe và chất dỡ
hàng hóa- Sẽ có những giới hạn về
việc đậu xe lâu và chất dỡ hàng hóa tại
nơi xây cất và chung quanh.
Làm việc ban đêm và cuối tuần –
Giờ làm việc bình thường trong ngày
sẽ là từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều,
công việc quan trọng sẽ được làm suốt
đêm và trong những giờ vào sáng sớm
và những ngày cuối tuần. Sẽ có thông
báo trước cho những khu nhà ở gần.

Tiện ích bị gián đoạn ngắn hạn–
Một số tòa nhà ở gần tuyến đường
streetcar có thể bị gián đoạn ngắn hạn
về dịch vụ nước tối đa ba lần trong lúc
thực hiện công trình xây cất ở những
nơi phải thay đường ống nước. Dịch vụ
khách hàng của SPU sẽ thông báo và
sắp xếp giờ giấc thuận tiện về việc cúp
nước đối với những cư dân, cơ sở
thương mại, và các cơ quan bị ảnh
hưởng.

Đường Dây Trực Tiếp về Dự Án: (206-257-2121)

First Hill Streetcar là sự hợp tác giữa Thành Phố Seattle và Sound Transit với ngân quỹ được
cung cấp qua kế hoạch mở rộng chuyên chở Sound Transit 2 (ST2) đã được cử tri phê chuẩn vào
năm 2008.

