Ý kiến của quý vị rất quan trọng!

Sở Giao
thông Vận
tải Oregon

Dự án Cải tạo An toàn Giao thông

123 NW Flanders Street
Portland, Oregon 97209
For ADA (Americans with Disabilities Act) or Civil Rights
Title VI accommodations, translation/interpretation
services, or more information, call 503-731-4128, TTY
800-735-2900 or Oregon Relay Service 7-1-1.
Si desea obtener información sobre este proyecto
traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128.

Если вы хотите, чтобы информация об этом проекте была
переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по
телефону 503-731-4128.
如果您想瞭解這個項目翻譯成 繁體中文 的相關資訊，
請致電 (503) 731-4128. 如果您想了解这个项目翻译成
简体中文 的相关信息，请致电 503-731-4128.
이 프로젝트에 관한 한국어로 된 자료 신청방법 전화:
503-731-4128.

Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin
gọi 503-731-4128.

DỰ ÁN CẢI TẠO TĂNG CƯỜNG AN TOÀN ĐƯỜNG OUTER
POWELL SẼ BẮT ĐẦU VÀO THÁNG 8 NĂM 2022
Dự án này sẽ giúp người dân đi lại trên đường Outer SE Powell Boulevard an toàn hơn, từ Đại lộ SE 99 đến Đại lộ
SE 122 và Đại lộ SE 136 ở ngay phía đông Đại lộ SE 174 (giới hạn thành phố Portland/Gresham). Giai đoạn đầu tiên,
từ Đại lộ SE 122 đến Đại lộ SE 136, đã hoàn tất.
Tổng thể Dự án Outer Powell sẽ thêm một làn đường rẽ trung tâm, vỉa hè và làn đường xe đạp. Những cải tiến này
làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của va chạm cũng như giúp người dân lái xe, đi lại, đi bộ và đạp xe trên
đường ít bị va chạm hơn.
Hoạt động chuẩn bị trước khi xây dựng dự án bắt đầu vào tháng 8 năm 2022!
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Ý kiến của quý vị rất quan trọng!
Dự án Cải tạo An toàn Giao thông

HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI XÂY DỰNG
BẮT ĐẦU VÀO THÁNG 8 NĂM 2022
Công tác chuẩn bị dọc theo hành lang dự án sẽ bắt đầu với việc di dời các công trình tiện ích, bao gồm di chuyển các
cột điện hiện có để tạo không gian cho việc cải thiện đường xe chạy. Công việc di dời được triển khai sớm sẽ đảm bảo
các dịch vụ như điện và thông tin liên lạc được chuẩn bị sẵn có trước khi xây dựng đường xe chạy. Công việc này sẽ
diễn ra từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023.
Ở một số khu vực, cần cắt tỉa cây hoặc nhổ bỏ cây để di dời cột điện, làm vỉa hè mới, xây dựng cơ sở vật chất cho
xe đạp và cải thiện an toàn. ODOT rất coi trọng việc nhổ bỏ cây và sẽ cố gắng không nhổ bỏ cây nhiều hơn mức cần
thiết. Cây mới sẽ được trồng dọc hành lang tuyến đường sau khi xây dựng hoàn thành.
Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2023 và kéo dài bốn năm. Hãy kiểm tra trên OuterPowellSafety.org để
biết thông tin dự án cập nhật bao gồm các tác động về lịch trình, tiến độ và lưu lượng giao thông.

HÌNH ẢNH CON ĐƯỜNG TRONG TƯƠNG LAI
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Hình ảnh ví dụ về đường Outer SE Powell Boulevard sau khi xây dựng. Có thể có sự khác biệt nhỏ ở các địa điểm cụ thể.

LUÔN CẬP NHẬT

LIÊN HỆ DỰ ÁN

Đăng ký nhận thông tin cập nhật
tại trang web của dự án
OuterPowellSafety.org

Dee Hidalgo
Điều Phối Viên Các Vấn Đề Cộng Đồng
Gửi email tới dee.hidalgo@ODOT.oregon.gov
Điện thoại 503-731-8230

