CÔNG TRÌNH LÀM LẠI MẶT ĐƯỜNG 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 trong năm nay.
Bắt đầu ba tháng tới đây, toán nhân viên sửa
đường sẽ làm việc trong khu quý vị để chuẩn
bị và trải nhựa cho mặt đường.
Para más información en Español (Spanish),
visite cityoftacoma.org/TSR
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមជា ភាសាខ្មែរ (Khmer),

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ cityoftacoma.org/TSR

한국어 (Korean)로 자세한 정보를 원하시면
cityoftacoma.org/TSR 을 확인하세요

Для получения дальнейшей информации на
русском языке (Russian),
посетите сайт по адресу cityoftacoma.org/TSR
Muốn biết thêm chi tiết bằng Tiếng Việt (Vietnamese),
hãy vào cityoftacoma.org/TSR

City of Tacoma
Public Works Department
2324 South C Street
Tacoma, WA 98402

CÔNG TRÌNH LÀM LẠI MẶT ĐƯỜNG SẼ
GÂY GIÁN ĐOẠN CHO GIAO THÔNG
CÔNG TRÌNH SỬA ĐƯỜNG TRONG
KHU QUÝ VỊ DỰ ĐỊNH SẼ BẮT ĐẦU
TRONG BA THÁNG TỚI
Công trình sửa đường trong khu quý vị dự định sẽ bắt đầu
trong ba tháng tới. Xin lưu ý đây chỉ là ước tính thời gian và rất
nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến lịch trình làm việc.
Bước đầu tiên là chuẩn bị con đường cho việc sửa chữa. Việc
này sẽ mất từ 1 đến 4 ngày và trong thời gian này con đường
trong khu quý vị sẽ đóng không cho xe cộ lưu thông nhưng
những người cư ngụ tại địa phương và đường lái xe vào nhà sẽ
được cho sử dụng.
Bước kế tiếp là trải nhựa và việc này phải mất từ 1 đến 3 tuần
sau khi đã chuẩn bị xong mặt đường. Công trình này bao gồm
việc trải lại mặt đường bằng một lớp nhựa đường dầy từ 2 đến
3 inch. Vào ngày trải nhựa đường, con đường trong khu quý
vị sẽ đóng và xe cộ không được ra vào con đường/đường lái
xe vào nhà từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Sau khi hoàn tất từ 4
đến 6 tiếng toán nhân viên sẽ mở lại con đường cho xe cộ lưu
thông. Tất cả công việc sửa đường đều lệ thuộc vào thời tiết và
có thể phải thay đổi ngày giờ đã ấn định.
Tin tức mới và thông báo thêm, bao gồm ngày và giờ
đóng đường, sẽ được đăng trong bảng thông báo
trong khu quý vị trước 48 tiếng.

Một khi công trình làm lại mặt đường đã hoàn tất, những chủ
nhà và hãng tiện ích sẽ không được phép đào xới mặt đường
trong vòng 5 năm. Thành Phố đề nghị những chủ nhà nên có
đường cống riêng để kiểm tra tình trạng hoạt động của cống.
Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào
cityoftacoma.org/SideSewer.
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 chuẩn bị và sửa đường, rác sẽ vẫn đến lấy
như bình thường.

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.

