Tháng 11 năm 2021

Xây dựng hệ thống thoát nước mới để giúp chống ngập lụt ở South Park
MÔ TẢ VỀ DỰ ÁN
Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle (Seattle
Public Utilities, SPU) và Sở Giao Thông Seattle
(Seattle Department of Transportation, SDOT)
đang hợp tác trong dự án Đối Tác về Hệ Thống
Thoát Nước và Đường Bộ ở South Park để cải
thiện các vấn đề ngập lụt và thoát nước ở
South Park.
Mặt đường sẽ được lát lại, và một số đường sỏi
đá sẽ được nâng cấp thành mặt đường bê tông.
Vỉa hè và cây xanh đường phố sẽ được bổ sung
ở một số địa điểm.
Dự án này sẽ giúp giảm ngập lụt bằng cách lắp
đặt các đường ống và cống thoát nước mới để
thu gom và quản lý nước mưa một cách tốt hơn (nước mưa chảy tràn). Nước mưa sẽ được dẫn đến một trạm nước
trong tương lai để xử lý trước khi được chuyển đến đường nước Duwamish Waterway gần đó.

LỊCH TRÌNH: Dự án này đã được bắt đầu thi công vào giữa tháng 10 năm 2021. Việc xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành
vào cuối năm 2022.

ĐỊA ĐIỂM: Dự án này nằm trong Khu Công Nghiệp South Park, giữa đường 2nd Ave S và đường 8th Ave S, kéo dài đến
đường S Holden St và S Monroe St.
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Thời gian thi công là từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ khoảng 7h sáng đến 4h chiều.
Tiếng ồn xây dựng, bụi bẩn, độ rung, và việc đào và dỡ bỏ mặt đường.
Tăng lưu lượng giao thông trong quá trình thi công, vật liệu, và thiết bị lớn trong khu vực.
Đường lái xe vào nhà của người dân sẽ được duy trì.
Đường lái xe vào nhà có thể phải đóng trong thời gian ngắn trong quá trình thi công. Cơ Quan Tiện Ích Công
Cộng Seattle (Seattle Public Utilities) và nhà thầu dự án sẽ phối hợp với các chủ nhà về việc đóng đường khi cần
thiết.
Quyền sử dụng đường phố tại địa phương sẽ được duy trì trong quá trình thi công cho những người sống, làm
việc, hoặc đến thăm khu vực.

Vui lòng truy cập trang mạng để biết thêm thông tin: www.seattle.gov/utilities/neighborhood-projects/south-parkdrainage
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