Tháng 2 năm 2022

Phá dỡ và lót đường cho dự án Madison – RapidRide G
Line sắp tới
Việc phá dỡ đường phố sẽ bắt đầu ngay khi có bê tông
Có một cuộc tổng đình công đang diễn ra của những người lái xe chở
bê tông và công nhân nhà máy bê tông trong khu vực Seattle và có
liên quan đến các công ty cung cấp bê tông cho dự án của chúng tôi.
Dự án này và một số dự án khác đã phải tạm dừng công việc lát bê
tông cho đến khi cuộc đình công được giải quyết.
Sau khi chúng tôi có nguồn cung cấp bê tông, các đội xây dựng sẽ bắt
đầu phá dỡ đường Madison St đoạn giữa đường 9th Avenue và
đường Boren Avenue. Các đội xây dựng sẽ phá dỡ và lót lại mỗi lần
một nữa đoạn đường, bắt đầu từ nửa phía bắc của con đường. Một
làn xe lưu thông sẽ được mở ở mỗi hướng trong quá trình xây dựng
này. Sau khi việc phá dỡ hoàn tất, các đội xây dựng sẽ tạo lớp nền
mới cho con đường và đổ bê tông cho từng đoạn. Lớp bê tông mới
sẽ mất khoảng ba ngày để đóng rắn trước khi chúng tôi mở đường
cho xe cộ lưu thông.
Sau khi hoàn thành việc lót lại đường, đội xây dựng sẽ quay lại sau
đó để sửa chữa và thay thế vỉa hè hai bên đường. Chúng tôi sẽ liên
hệ với các doanh nghiệp để phối hợp việc thi công vỉa hè.

Cần dự kiến điều gì trong quá trình thi công
•

•

•
•

Hãy giúp chúng tôi phối hợp với
quý vị trong quá trình thi công!
Vui lòng hoàn thành bản khảo sát xây
dựng trên trang web của chúng tôi:
seattle.gov/MadisonBusRapidTransit

Liên hệ với chúng tôi
MadisonBRT@seattle.gov
206-484-2780
seattle.gov/MadisonBusRapidTransit

Các nguồn lực hỗ trợ của Thành
Phố
Liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh
Tế (Office of Economic Development)
để được kết nối với các nguồn lực hỗ
trợ doanh nghiệp phù hợp, tùy thuộc
vào trường hợp của quý vị:

Các đội xây dựng cần phải chặn con hẻm ở phía bắc của
đường Madison St nằm giữa đường Terry Avenue và đường
Boren Avenue, nhưng lối vào con hẻm vẫn sẽ được duy trì từ
OED@seattle.gov
206-684-8090
đường Spring St
Các hạn chế đậu xe tạm thời
seattle.gov/office-of-economico Chúng tôi đã bổ sung thêm các khu vực tải hàng cố
development
định mới trên đường 9th Ave (ngay phía nam đường
Madison St) và đường Terry Ave (ngay phía bắc
đường Madison St) để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tiếng ồn, bụi, và rung lắc
Khung giờ làm việc bình thường từ 7 giờ sáng – 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Vui lòng truy cập các bản thiết kế trên trang web của chúng tôi để biết về các chi tiết thiết kế.

Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc và cần phiên dịch hoặc hỗ trợ tiếp cận
thông tin
Nếu quý vị muốn biết thông tin về dự án Madison – RapidRide G bằng Tiếng Việt, vui lòng liên hệ
với chúng tôi và cho chúng tôi biết!
Dịch vụ thông dịch và dịch thuật và các hỗ trợ khác (nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng)
được cung cấp miễn phí.
Email: MadisonBRT@seattle.gov
Điện thoại: 206-484-2780

Kết xuất đồ hoạ tại đường Madison và đường Terry cho thấy một trạm xe chạy ở trung tâm, khu vực trú chân
dành cho người đi bộ (không gian được bảo vệ ở giữa đường), làn đường trung tâm cho xe buýt, dốc lề đường
mới, khu vực cảnh quan, trạm chờ xe buýt, và bản thông tin hiển thị thời gian thực khi xe buýt đến.

