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THÔNG BÁO VỀ PHỐ TÀU-ID 
Seattle tin tưởng vào sự hòa nhập và công bằng. Các nhân viên của 
thành phố không hỏi về tình trạng tư cách công dân và phục vụ tất cả 
người dân bất kể tình trạng di trú. 

CÓ SẴN DỊCH VỤ BIÊN PHIÊN DỊCH THEO SỐ (206) 684-3000 
• Información en español  •  Impormasyon sa Tagalog  •  中文資訊  •  Thông tin bằng tiếng Việt  •  한국어 정보  •  Macluumaad Af-Soomaali ah

TỔNG QUAN DỰ ÁN 

Seattle City Light có kế hoạch nâng cấp các thiết bị chiếu sáng cao áp natri (HPS) dưới 
một số vị trí cầu vượt trong khu vực Phố Tàu-Quận Quốc Tế. Các đèn hiện tại sẽ được 
thay thế bằng đèn chiếu sáng đi-ốt (LED) mới. Dự án này trước đây dự kiến thi công 
vào tháng 3 năm 2020 và bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. Vui lòng xem mặt sau 
tờ rơi này để biết các khu vực thi công.  

CÁC LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN 
• Các đèn mới này sẽ tăng cường tầm nhìn và cải

thiện sự an toàn cho người đi bộ và các phương
tiện trong khu vực Phố Tàu-Quận Quốc Tế.

• Việc lắp đặt này giúp giảm chi phí vận hành và
bảo trì dịch vụ tiện ích.

• Đèn LED làm giảm khí thải nhà kính trong quá
trình sản xuất cũng như sử dụng đèn. Ngoài ra,
các chuyến xe dịch vụ ít hơn giúp giảm khoảng
20,000 tấn khí thải carbon mỗi năm.

CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN 
• Các nhóm nhân công sẽ thay thế đèn hiện tại

bằng đèn LED mới tập trung vào chiếu sáng vỉa hè và đường phố. Nhiệt độ màu của các đèn mới 
sẽ ở mức 4000 Kelvin (K), phát ra màu trắng ấm.

• Có thể cần cắt điện để sửa chữa và đảm bảo thi công an toàn.
Khách hàng sẽ được thông báo trước về việc cắt điện.

• Khách hàng có thể gặp các hạn chế về đậu xe và làn đường tạm thời
trong khu vực thi công ngay trong giờ thi công.

• Nhân viên kiểm soát giao thông sẽ được sử dụng để duy trì  sự an
toàn cho các phương tiện và người đi bộ trong khu vực thi 
công. 

• Việc thi công và thiết bị hạng nặng có thể gây ra tiếng ồn.

Các đèn hiện tại ở cầu vượt sẽ được 
thay thế bằng đèn LED mới. 



 

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI 

Seattle City Light tận tâm cung cấp cho khách hàng các 
dịch vụ điện giá phải chăng, đáng tin cậy và có trách 
nhiệm với môi trường. 

BẢN ĐỒ DỰ ÁN 

THỜI GIAN VÀ PHỐI HỢP 

Thời Gian Bắt Đầu Thi Công: Việc thi công dự kiến sẽ bắt 
đầu vào giữa tháng 6 năm 2020. 

Khoảng Thời Gian: Dự án dự kiến sẽ kéo dài khoảng ba đến 
bốn tháng. 

Lịch Trình:  Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 3 giờ chiều 
Các nhóm nhân công có thể làm việc vào cuối tuần  
để hoàn thành công việc này. 

THÊM THÔNG TIN 

Patrick Donohue 
Điều Phối Viên Dự Án Vốn Cấp Cao 
patrick.donohue@seattle.gov 
(206) 402-1662
(206) 386-1654
seattle.gov/light/atwork

Phố South Jackson  

Phố South King  
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