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Dự án thu phí  xa lộ I-2O5

ODOT đang lên kế hoạch thu phí trên các cây cầu sông Abernethy và Tualatin để chi trả cho những cải tiến nhằm giảm tắc 
nghẽn và cải thiện an toàn. Phí cầu đường thu được từ các tài xế sẽ được đầu tư trở lại Quận Clackamas.

ODOT đã xuất bản Đánh giá Môi trường, đây là một báo cáo chi tiết mô tả các kế hoạch của chúng tôi, những lợi ích và 
tác động của việc thu phí và cải thiện xa lộ I-205 ở Quận Clackamas. Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của Quý vị!

Phí cầu đường theo kế hoạch trên các cây cầu Abernethy,  
Sông Tualatin và các cải tiến sẽ:

Hội thảo trên web trực tuyến: 
Thứ Ba, ngày 14 tháng 3, Từ 6‒7:30 tối
Thứ Năm, ngày 16 tháng 3, Từ 12‒1:30 chiều

Phiên điều trần công khai trực tuyến: 
Thứ Ba, ngày 4 tháng 4, Từ 3‒6:00 giờ chiều

Tương tác trực tiếp:
Xem lịch trực tuyến của chúng tôi để biết 
danh sách đầy đủ các phiên lập bảng mà 
chúng tôi sẽ cung cấp trong cộng đồng của 
Quý vị.

Nhận xét bằng lời nói:
Gọi 503-837-3536 để lại nhận xét về thư 
thoại

Chúng tôi cũng sẽ tạo cơ hội để Quý vị đưa ra 
nhận xét bằng lời nói trực tiếp vào ngày 4 tháng 4, 
3‒6:00 giờ chiều. Chi tiết 
vị trí trên trang web dự 
án của chúng tôi.

Cải thiện độ an toàn với các nâng cấp sẵn sàng cho động đất 
lên tám cây cầu cũng như hạn chế tai nạn va chạm giao thông

Giảm tắc nghẽn bằng cách thêm làn đường thứ ba cho giao 
thông để loại bỏ tắc nghẽn

Cải thiện cộng đồng của Quý vị với các khoản đầu tư giao 
thông địa phương như cải thiện xe đạp và người đi bộ, bùng 
binh và các tín hiệu giao thông mới

Quét mã

For 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. 
Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin gọi 503-731-4128. 
Если вы хотите чтобы информация об этом проекте была переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по телефону 503-731-4128. 
如果您想了解这个项目，我们有提供简体中文翻译，请致电: 503-731-4128

Khu vực nghiên cứu dự án thu phí I-205

Tham gia ODOT tại các sự kiện cộng 
đồng để tìm hiểu thêm!

Truy cập OregonTolling.org để biết thêm chi tiết

Truy cập OregonTolling.org để đọc những phát hiện của chúng tôi, tìm hiểu cách tham 
gia và chia sẻ để  chúng tôi có thể biến thành dự án tốt nhất có thể cho cộng đồng của 
Quý vị. Hãy đưa ra nhận xét của bạn trước ngày 21 tháng 4!

Chia sẻ phản hồi của bạn để cải thiện việc di 
chuyển trên xa lộ I-205 hạn chót ngày 21 tháng 4

Khu vực nghiên cứu 
dự án
Giàn thu phí tiềm năng

Dặm


