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CÔNG TRÌNH BẢO TRÌ ĐƯỜNG XÁ ĐÃ 
ĐƯỢC ẤN ĐỊNH TRONG KHU QUÝ VỊ!

Nhờ có cử tri phê chuẩn Dự Án Sửa Đường 
Tacoma do đó việc tu sửa cần thiết cho 
đường xá sẽ được thực hiện vào mùa hè này. 
Trong thời gian từ tháng Sáu đến tháng Chín 
toán nhân viên sửa đường sẽ sửa lại mặt 
đường trong khu phố của quý vị. 

Para más información en Español (Spanish),  

visite cityoftacoma.org/TSM 
សម្រាប់ព័ត៌រានបននថែមជា ភាសាន្មែរ (Khmer),  

សូមចូលទៅកាន់ទេហទំព័រ cityoftacoma.org/TSM 
한국어 (Korean)로 자세한 정보를 원하시면  

cityoftacoma.org/TSM 을 확인하세요 

Для получения дальнейшей информации на 

русском языке (Russian),  

посетите сайт по адресу cityoftacoma.org/TSM 
Muốn biết thêm chi tiết bằng Tiếng Việt (Vietnamese), 

hãy vào cityoftacoma.org/TSM 



TRONG THỜI GIAN TỪ THÁNG 
SÁU ĐẾN THÁNG CHÍN TOÁN 
NHÂN VIÊN SỬA ĐƯỜNG SẼ SỬA 
LẠI MẶT ĐƯỜNG TRONG KHU 
PHỐ CỦA QUÝ VỊ.

Toán nhân viên sửa đường sẽ sửa lại mặt 
đường bao gồm việc trải một lớp nhựa đường 
kế đến là một lớp sỏi sau đó sẽ cán sỏi vào lớp 
nhựa đường. Cách bảo trì này được dùng cho 
những con đường có dấu hiệu mòn và để lấp 
kín những chỗ nứt và làm cho mặt đường được 
bằng phẳng. 

Trong khi tiến hành công việc sẽ có bảng hiệu 
“Cấm Đậu Xe” để cho phép toán nhân viên sửa 
đường được hoàn toàn sử dụng con đường 
trong việc tu sửa, sự hợp tác của quý vị trong 
việc đậu xe ở nơi khác sẽ giúp cho toán nhân 
viên hoàn thành công việc được nhanh chóng.  
Tất cả công việc sửa đường đều lệ thuộc vào 
thời tiết và có thể phải thay đổi ngày giờ đã ấn 
định. Bảng báo sẽ cho biết ngày và giờ đóng 
đường trước 48 tiếng.

TIN TỨC MỚI VÀ THÔNG BÁO 
THÊM SẼ ĐƯỢC ĐĂNG TRONG 
BẢNG THÔNG BÁO TRONG  
KHU QUÝ VỊ.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào 
cityoftacoma.org/TacomaStreets hoặc email 
TacomaStreets@cityoftacoma.org hay gọi cho 
Cố Vấn Chương Trình Khu Dân Cư số  
(253) 591-5495.   

• Trước khi bắt đầu công việc, cây cối sẽ được 
cắt tỉa để chúng không gây trở ngại cho con 
đường. Các cành cây phải cao ít nhất 14 feet 
cách mặt đường và 8 feet cách vỉa hè.  

• Trong thời gian sửa đường, rác sẽ vẫn đến  
lấy như bình thường. 

CÔNG TRÌNH TU SỬA ĐƯỜNG XÁ SẼ GÂY  
GIÁN ĐOẠN CHO GIAO THÔNG

Sở Công Chánh Thành Phố muốn được 
nghe ý kiến của quý vị. Khi công việc tu sửa 
đường xá trong khu quý vị hoàn tất, xin quý 
vị tham gia cuộc thăm dò ý kiến Dự  
Án Sửa Đường Tacoma. Hãy vào  
cityoftacoma.org/TacomaStreets và cho 
chúng tôi biết ý kiến của quý vị. 


