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ើ លោយល្ឱ្ើវ យទក្ីរងុលបរើសាា នល ងើវញិលៅពាររ់ណាាលឆ្នំ ២០២២ លោយបានលទៀងលពល
អភិបាលក្រុង Seattle លោរក្រី Jenny A. Durkan និងក្រុមការងាររបរ់នាយរោា នដឹរជញ្ជូនទីក្រុង រុីឯថុល (SDOT) អបអរសាទរនូវការចាប់ល្ដើមជួរជុលសាា ន
West Seattle រនុងដំណារ់កាលចុងលក្កាយ ល ើយនាយរោា ន SDOT រំពុងរលបៀបចំលបើរសាា នឱ្យដំល ើរការល ើងវិញយ៉ា ងលពញទំ ឹងតាមលពលលវោរំ ែ់លៅឆ្ន ំលក្កាយ។មានវីលដអូនន
រននិរីទសារព័ែ៌មានលនេះលៅតាមអនឡាញ។
“ចាប់តាំងពីដែមីនា ឆ្ន ំ ២០២០ មរ ទីក្រុងរបរ់លយើងបានក្បឈមនឹងបញ្ហាដដលមិនធ្លាប់មានពីមុនមរ រួមទំងការបិទសាា ន West Seattle ្ងដដរ។
បនាា ប់ពីបានល្វើរិចចការរំខាន់លដើមបីររាលំនងឹ សាា ន ល ើយក្ពាងគលក្មាងរនុងការជួរជុលជាឯរលទរ នាយរោា ន SDOT រំពុងចាប់ល្ាើមជួរជុលសាា ន West Seattle
រនុងដំណារ់កាលចុងលក្កាយល ើយ។ លោយសារដែរិចចក្បែិបែាិការលៅឯនាយរោា ន SDOT លយើងលមើលល ើញដំណារ់ចុងលក្កាយ ជិែបានលបើរសាា នឱ្យដំល ើរការល ើងវិញលៅប៉ាុនាានដែខាងមុែលនេះ។
លយលតាមការក្បសារន៍របរ់អភិបាលក្រងុ លោរក្រី Durkan លនេះគឺជាក្ពឹែាិការ ដ៍ ៏រំខាន់មួយរក្មាប់អនរររ់លៅ អនរដំល ើរ និងោជីវរមារបរ់លយើង
លៅលពលដដលលយើងល្វើការជាបនាា ន់លដើមបីែភ្ជជប់ទីក្រុង West Seattle ល ើងវិញលៅកាន់ែំបន់នាៗលៅជុំវិញ» ។
នាយរោា ន SDOT បានែិែែំពាយមជួរជុលសាា ន West Seattle ចាប់តាំងពីវាក្ែូវបានបិទរនុងដែមីនា ឆ្ន ំ ២០២០ មរលមា៉ាេះ។
ក្រុមការងារក្រុងបានបញ្ចប់ការជួរជុលដំណារ់កាលដំបូងលៅរនុងឆ្ន ំ ២០២០ លដើមបីការពាររុំឱ្យសាា នលនេះបារ់ ល យើ ចាប់តាំងពីលពលលនាេះមរ
បានបញ្ចប់ការក្ពាងគលក្មាងជួរជុលសាា ននិងលក្ជើរលរីរអនរល ៉ា ការជំនាញមរបញ្ចប់ការជួរជុលលនេះ។ ឥ ូវលនេះ ក្រុមអនរការងារសាងរង់រំពុងដែក្ែ ប់លៅកាន់សាាន West Seattle
វិញលដើមបីចាប់ល្ាើមល្វើការងារដំណារ់កាលចុងលក្កាយដដលមានោទិភ្ជពែារ់រងនុ ការជួរជុលសាា ន ល យើ លរៀបចំរក្មាប់លបើរឱ្យដំល ើរការល ើងវិញលៅឆ្ន ំលក្កាយ។ នាយរោា ន SDOT
រ៏នឹងបដនែមការោរ់បញ្ចូលសារធ្លែុ អី្ររុី (epoxy) និង ររនរកាលបាន (carbon fiber) លៅរនុង សាា ន្ាូវ Spokane St Swing
លដើមបីបិទសាន មលក្បេះដដលលៅលរេះរល់ និងពក្ងឹងសាា នលនាេះឱ្យបានរឹងមាំដថមលទៀែ។
ដំណារ់កាលជួរជុលចុងលក្កាយ រួមមានទំង៖
•

ចារ់បញ្ចូលសារធ្លែុ អី្ររុី (epoxy) ចូលលៅរនុងសាន មលក្បេះលដើមបីបិទវានិងការពារវារុំឱ្យពុរ។

•

ការរុុំដ្នរែាេះៗននទក្មង់សាានជាមួយសារធ្លែុររនរកាលបាន (carbon fiber) រួមគ្ននជាមួយសារធ្លែុប៉ាូលីដមរ (polymer) លដើមបីល្វឱ្ើ យសាា នមានភ្ជពរឹងមាំ
ក្រលដៀងគ្ននលៅនឹងការប៉ាងរុីម៉ាងឆ្អឹងបារ់ដដរ។

ដំល ើងដែែដដរកាបរឹែែឹងបដនែមលទៀែ ដដលលគលៅថា ដែែរឹែបនាឹងតាមលក្កាយ លៅលលើសាានទំងមូល។ ដែែទំងលនេះពក្ងឹងលបែុង ដូចជាលក្គ្នងឆ្អឹងសាា ន។
នាយរោា ន SDOT និងក្រុម ុនល ៉ា ការរំ ង់ Kraemer North America របរ់ែាួន បានយល់ក្ពមលលើកាលវិភ្ជគសាងរង់ដដលនឹងបញ្ចប់ការជួរជុលលៅពារ់រណាាលឆ្ន ំ
២០២២ លបើមិនមានបញ្ហាអវីលរើែល ើង ដូចជា ក្ពឹែាិការ ៍ោការធ្លែុផ្លារ់បដូរខាា ំង បញ្ហារងវេះឧបររ ៍្គែ់្គង់ រងវេះរមាររ ឬបញ្ហាល្ែងៗលទៀែដដលមិនបានរុំពឹងទុរជាមុន។ បនាា ប់ពីក្រុម ុន
Kraemer បានបញ្ចប់ការជួរជុលរួចល ើយ SDOT នឹងសារលបងសាា ន លដើមបីរាង់លមើលភ្ជពរឹងមាំនងិ ភ្ជពមាំមួន មុនលបើរឱ្យមានចរាចរ ៍ល្វើដំល ើរល ើងវិញ។ លយើងនឹងដចររុំដលរ
កាលបរិលចេទជារ់ោរ់លបើរសាា នឱ្យដំល ើរការល ើងវិញបដនែមលទៀែ និងក្ពឹែាការ ៌លៅរនុងរ គមន៍លដើមបីអបអរសាទរ អំ ុងលពលរិចចការជួរជុលលនេះរំពុងដំល ើរការលៅមុែ។
រមាវិ្ីជួរជុលគឺជាភ្ជរៈរិចចដ៏្ំមួយដដលពារ់ព័នានឹងការបដនែមដែែដដរកាបចំនួន ៩១ លតានលៅលលើសាាន West Seattle Bridge - ដដលមានក្បដវងររុបជាង ៤៦ មា៉ា យ (៧៤ គ.ម.)
ក្បរិនលបើោែរនាឹងពីចុងមាា ងលៅចុងមាា ងលទៀែ។ ក្រុមការងារក្រុងរ៏នឹងបដនែមសារធ្លែុប៉ាូលីដមរ (polymer) រួមគ្ននជាមួយសារធ្លែុររនរកាលបាន (carbon fiber)
លដើមបីល្វើវាឱ្យបានរឹងមាំ ដដលមានទំ ំ្ជាំ ង២ទីោនរីឡា វូែបល (football) និងែលមាើងបនាេះកាដ រក្ទនាប់រក្មាប់ល្វើការងារទំ ំ ១០.០០០ វីែកាលរ៉េតាមបលណាាយសាា នក្បដវង ១.៣០០ វូែ។

រនុងអំ ុងលពលននការសាងរង់ ការងារភ្ជគលក្ចើននឹងក្បក្ពឹែាលៅលៅខាងរនុងសាា ន ល ើយមិនោចលមើលល ើញពីខាងលក្ៅល ើយ។ នឹងមាន្លប៉ាេះពាល់ដ្នររំ ង់មួយចំនួន
ដូចជាការបិទសាា នទបមាងមាា លលៅលពលយប់ ប៉ាេះពាល់ដល់ចំ ែចែឡានលៅលក្កាមសាា ន និងប៉ាេះពាល់បនាិចបនាចួ ល្ែងៗលទៀែលៅលពលការងាររំពុងដំល ើរការ។
អនរោចទទួលបានព័ែ៌មានថាីៗអំពី្លប៉ាេះពាល់ចរាចរ ៍ និងក្ពឹែកាាិ រ ៍រំខាន់ៗរនុងការសាងរង់របរ់លយើងលៅលលើ បាររបរ់ SDOT លគ ទំព័រ អុីដមលបចចុបបននភ្ជពក្បចាំរបាា ៍
និងតាមរយៈក្បព័នា្ែពវ្ាយរងគម។ SDOT នឹងដចររុំដលររូបថែ និងវីលដអូរនុងរំ ុងដំល ើរការសាងរង់ លដើមបីជូនដំ ឹងដល់សាធ្លរ ជនអំពីអវីៗដដលរំពុងលរើែល ើង។

