CÔNG TÁC THIẾT KẾ ĐANG DIỄN
RA TRÊN TOÀN HÀNH LANG

Những cải tiến về an toàn đang được tiến hành trên đại lộ SE Powell Boulevard từ I-205 đến ngay phía đông đường SE 174th
Avenue. Xem bên trong để tìm hiểu thêm về hoạt động xây dựng và thiết kế hiện tại để cải tiến nhiều hơn nữa!

TÌM HIỂU THÊM

THU/ĐÔNG 2019

Ý Kiến Của Quý Vị Quan Trọng!

ĐIỀU GÌ ĐANG DIỄN RA
TẠI OUTER POWELL?

Dự Án An Toàn Giao Thông

Bộ Giao thông Vận tải Tiểu bang Oregon (ODOT) đang giúp mọi
người đi lại trong khu vực đại lộ Outer SE Powell Boulevard đông
đúc được an toàn hơn. Dự án An toàn Giao thông Outer Powell trải
dài từ I-205 đến các ranh giới hạn thành phố Portland/Gresham,
ngay phía đông đại lộ SE 174th Avenue. Các biện pháp cải thiện an
toàn theo kế hoạch sẽ giảm cả tần suất và mức độ nghiêm trọng của
các vụ tai nạn và giúp các phương tiện, người đi bộ, tàu và người đi
xe đạp cùng đi trên đường mà ít xung đột hơn.

Truy cập www.OuterPowellSquil.org để
tìm hiểu về dự án, đăng ký nhận cập nhật
qua email hoặc gửi câu hỏi và bình luận.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Việc xây dựng bắt đầu dọc theo đại lộ SE Powell Boulevard từ đại
lộ SE 122nd Avenue đến đại lộ SE 136th Avenue vào đầu năm 2019
và sẽ tiếp tục đến tháng 10 năm 2020. ODOT hiện đang thiết kế các
cải tiến an toàn cho phần còn lại của hành lang bên cạnh phần hiện
đang được xây dựng.

Hope Estes, Điều phối viên cộng đồng
503.731.4812
hope.estes@odot.state.or.us

Tìm hiểu thêm về dự án và xem các thông tin cập nhật mới nhất tại:

Lễ Khởi công Xây dựng - ngày 6 tháng 4 năm 2019

		www.OuterPowellSafety.org

Nỗ lực hướng tới một Outer Powell an toàn hơn cho mọi người.

ODOT ĐANG THỰC HIỆN CÁC CẢI TIẾN ĐỂ CỦNG CỐ THÊM VẤN ĐỀ AN TOÀN
Thêm vỉa hè nơi
trước đây chưa có
Lối qua đường để mọi
người có thể sang
đường an toàn hơn
Kết hợp làn đường xe
đạp đệm, riêng biệt
và nhô cao cho xe đạp

Hệ thống chiếu sáng
để cải thiện tầm nhìn

Làn đường chuyển hướng
trung tâm cho ô tô, xe buýt
và xe tải để rẽ an toàn hơn
và giảm các phương án
dự phòng

Đèn hiệu nhấp nháy
để cảnh báo các tài
xế có người băng qua
đường

Cống thoát nước
mưa để ngăn nước
đọng trên đường

DIỆN MẠO TƯƠNG LAI CỦA CON ĐƯỜNG

Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được
dịch sang tiếng Việt, xin gọi 503-731-4128.
이 프로젝트에 관한 한국어로 된 자료 신청방법 전화:
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.

Если вы хотите, чтобы информация
об этом проекте была переведена на
русский язык, пожалуйста, звоните по
телефону 503-731-4128.
Si desea obtener información sobre este proyecto
traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128.
Để tìm hiểu về các điều chỉnh liên quan đến ADA (Đạo
luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ) hoặc Đề mục VI Luật
Dân sự, các dịch vụ biên/phiên dịch, hoặc để biết thêm
thông tin, hãy gọi 503-731-4128, TTY 800-735-2900
hoặc Dịch vụ Tiếp âm Tiểu bang Oregon 7-1-1.





Dự Án An Toàn Giao Thông
Ý Kiến Của Quý Vị Quan Trọng!

Bộ Giao Thông Vận
Tải Tiểu Bang
Oregon



 



  

 

  

 






Một ví dụ về diện mạo chính của con đường khi hoàn thành. Hình ảnh này sẽ thay đổi trong suốt thời gian dự án
tùy thuộc vào nhu cầu và các ràng buộc.

HIỆN ĐANG THI CÔNG

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ
Bộ Giao thông Vận tải Tiểu bang Oregon hiện đang thực hiện
giai đoạn thiết kế cho phần còn lại của hành lang:

Trong khi xây dựng các công trình cải tiến, mọi người di chuyển dọc theo hành lang này có thể thấy:
Các doanh nghiệp vẫn hoạt động
trong quá trình xây dựng. Mặc dù
việc đi lại có thể bị hạn chế, nhưng
đừng để điều đó ngăn quý vị ghé qua
các cơ sở kinh doanh tại địa phương.

Giao thông vẫn được duy trì
trên đại lộ Powell Boulevard,
nhưng các lề đường có thể
bị hạn chế.
Các trạm dừng xe buýt có
thể bị dời hoặc đóng tạm thời
(truy cập TriMet.org/alerts để
biết thông tin cập nhật).

Tiếng ồn sẽ tăng trong quá
trình xây dựng, nhưng ODOT
sẽ cố gắng để giảm thiểu
điều này.

CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂY

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 3




























Mùa Thu 2019 - Mùa Thu 2022

Mùa Thu 2019 - Mùa Thu 2022

Division St- Mùa Thu 2020
Mùa XuânSE2019

 

122ND

136TH



Đại lộ SE 136th Avenue đến ngay phía đông của đại lộ SE
174th Avenue (các ranh giới hạn thành phố Portland/Gresham)

Nếu quý vị sống, làm việc hoặc sở hữu tài sản trên đại lộ SE Powell
Boulevard, khu vực giữa đại lộ I-205 và đại lộ SE 122nd Avenue, hoặc giữa
đại lộ SE 136th Avenue và ngay phía đông đại lộ SE 174th Avenue, quý
vị có thể sẽ thấy một số thay đổi với đường lái xe, chỗ đỗ xe hoặc lối vào.
Nếu ODOT đang xem xét thực hiện các thay đổi đối với tài sản hoặc doanh
nghiệp của quý vị, một thành viên nhóm dự án sẽ sớm liên hệ với quý vị để
giải thích quy trình.

2021

GIAI ĐOẠN 1

•

THAY ĐỔI ĐƯỜNG XE CHẠY VÀ LỐI VÀO

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ KIẾN CHO ĐẠI LỘ 122ND AVENUE TỚI ĐẠI LỘ 136TH AVENUE

2020

I-205 đến đại lộ SE 122nd Avenue

ODOT dự kiến thiết kế của hai phân đoạn này sẽ hoàn thành
vào cuối năm 2022 và việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào
đầu năm 2023. ODOT sẽ hướng tới thiết kế các cải tiến cho
các phần còn lại sao cho phù hợp với phần hiện đang được xây
dựng giữa đại lộ SE 122nd Avenue và đại lộ SE 136th Avenue.

Làn đường cho xe đạp sẽ
đóng vào ban đêm và một
vài dịp cuối tuần.

2019

•

Gò Kelly Butte



 

 

 

 





Gò Powell Butte

