
 

 

 

 

 

 

Ngày 23 tháng 12 năm 2022  

 

Ông Jim Collins  

Sở Giao thông vận tải Oregon  

Mục Môi trường  

Ổ đĩa công nghiệp 4040 Fairview SE  

Salem, HOẶC 93702  

RE: SHPO Vụ việc số 20-0864  

ODOT Key 21371, Dự án thu phí I-205  

Thu phí phương tiện, EA 0730/C0385201000/P35  

Nhiều pháp lý, Nhiều, Clackamas, Quận Washington  

 

Ông Collins thân mến:  
Cảm ơn bạn đã gửi thông tin cho cam kết được đề cập ở trên. Chúng tôi đồng ý rằng sẽ không có tác động bất 
lợi nào đối với các tài sản lịch sử đối với cam kết này.   

Điều này kết thúc việc tham khảo ý kiến với văn phòng của chúng tôi theo Mục 106 của Đạo luật Bảo tồn Lịch 
sử Quốc gia (theo 36 CFR Phần 800) và/hoặc Tiểu bang Sửa đổi Oregon (ORS) 358.905-961, ORS 358.653 và 
ORS 97.740-760 đối với các tài nguyên khảo cổ học. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy nhớ tham khảo ý kiến 

của tất cả những người bản địa thích hợp   

các bộ lạc người Mỹ và các bên quan tâm liên quan đến cam kết được đề xuất.    

Nếu thiết kế hoặc hiệu ứng cam kết thay đổi hoặc nếu các thuộc tính lịch sử bổ sung được xác định, thì tiếp tục 
 tham vấn với văn phòng của chúng tôi sẽ là cần thiết trước khi tiến hành các cam kết được đề xuất. Tư vấn bổ 
sung về trường hợp này phải được gửi qua Go Digital. Để giúp chúng tôi theo dõi các cam kết 

 chính xác, hãy tham khảo số trường hợp SHPO ở trên trong tất cả các thư từ.   

Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc cần hỗ trợ thêm.  

Trân trọng,  

 

 

 

Kurt Roedel, MA, RPA 

 SHPO/ODOT Liên lạc Khảo cổ học 

(971) 273-8073 

 kurt.w.roedel@oprd.oregon.gov  
cc:Tobin Bottman, Bộ Giao thông Vận tải Oregon 
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