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Dự án này được tài trợ bởi tiền thuế thu trong 9 năm để Dịch Chuyển Seattle (Move Seattle), được các cử tri chấp thuận vào năm 2015. Tìm hiểu 
thêm về khoản thuế tại www.seattle.gov/LevytoMoveSeattle.

Chúng tôi sẽ trám mặt đường trên con phố của quý vị sớm 
nhất là vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 8; dự kiến đóng đường 
trong 1 ngày. 

TỔNG QUAN DỰ ÁN 
Ngay sau Thứ Hai, ngày 30 tháng 8, chúng tôi sẽ bắt đầu trám lại mặt đường 
trên con phố của quý vị. Quý vị sẽ thấy biển báo KHÔNG ĐẬU XE (NO PARKING) 
xuất hiện 3 ngày trước khi quý vị cần di chuyển xe ra khỏi đường. Khi đó, quý vị 
sẽ nhận được thông báo chính xác về ngày việc trám mặt đường sẽ bắt đầu.

Trám mặt đường là một quá trình kéo dài 1 ngày (khoảng 8 tiếng đồng hồ) 
trong đó hỗn hợp nhựa đường và cốt liệu được phủ lên mặt đường. Lớp phủ 
bảo vệ này sẽ kéo dài tuổi thọ của mặt đường.

Xem bản đồ ở mặt sau để biết vị trí nơi trám mặt đường được thực hiện.

CẦN DỰ KIẾN ĐIỀU GÌ 
TRONG THỜI GIAN THI CÔNG
• Vào ngày trám mặt đường, 

quý vị sẽ không thể lái xe, 
đậu xe hoặc đi bộ trên mặt 
đường mới trong tối đa 8 
tiếng đồng hồ. Nếu xe ô tô 
vẫn còn đậu trên đường phố 
khi các đội đến làm việc, ô tô 
sẽ bị kéo đi. 

• Nếu quý vị sống trên một 
con phố không có vỉa hè, 
mặt đường chỉ được trám 
tới rìa của mặt đường. Quý 
vị nên lập kế hoạch dùng 
một lối đi khác để đi lại 
quanh khu phố của quý vị 
vào ngày trám mặt đường.

• Ngày chúng tôi trám mặt 
đường, quý vị sẽ thấy, nghe 
và trải nghiệm hoạt động xây 
dựng. Điều này có nghĩa là 
các công nhân chuẩn bị làm 
việc và giao tiếp với nhau vào 
sáng sớm. Xe tải lớn và máy 
móc sẽ đến, đi và hoạt động. 
Có thể xảy ra các tiếng ồn, 
bụi và các rung động.

Ví dụ về quy trình trám mặt đường
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