Tháng Hai 2019

Hoạt động Khảo sát tại Khu vực Thiên nhiên Coal Crek bắt đầu ngày 11 tháng 3
Các giám định viên sẽ làm việc tại Khu vực Thiên nhiên Coal Creek bắt đầu từ ngày 11 tháng 3
để thu thập các thông tin bổ sung cho Dự án Nâng cấp Đường ống Thoát nước Coal Creek của
quận King. Do hoạt động thiết kế dự án vẫn đang tiếp tục, sẽ cần có một số hoạt động thực địa
bổ sung để cung cấp thêm thông tin phục vụ cho thiết kế. Chúng tôi sẽ báo cho quý vị khi có lịch
trình của hoạt động thực địa.
Dự án Nâng cấp Đường ống Thoát nước Coal Creek sẽ xây dựng một đường ống thoát nước
mới để cung cấp công suất cần thiết cho một cộng đồng đang ngày càng lớn mạnh. Dự án này
cũng sẽ cho phép chúng tôi di chuyển một phần lớn các đường ống nước hiện đang hoạt động ra
khỏi vị trí hiện thời của nó tại Coal Creek. Dự án đang trong giai đoạn thiết kế ban đầu và sẽ mời
cộng đồng đến gặp gỡ và trao đổi với chúng tôi vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè này để tìm
hiểu thêm về dự án.
Những điều quý vị cần biết trong thời gian diễn ra công trình này:
• Các giám định viên sẽ có mặt tại Khu vực Thiên nhiên và các địa điểm khác.
• Các đường mòn sẽ vẫn được mở cửa và dự kiến sẽ không có tác động gì về mặt giao
thông.
• Hoạt động khảo sát trên toàn khu vực dự án sẽ kéo dài khoảng hai tuần.

Quý vị có câu hỏi? Mối bận tâm? Muốn nói chuyện về dự án này?
•
•
•

Quận King sẽ đăng các cập nhật tại: www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer
Gọi hoặc gửi email cho Monica Van der Vieren tại số 206-477-5502 hoặc
monica.vandervieren@kingcounty.gov
Đăng ký để nhận thông báo qua tin nhắn bằng cách nhập KING COALCREEK và gửi tới
468-311

CÁC DẠNG THỨC SẴN CÓ KHÁC
206-477-5371 / 711 (TTY Tiếp âm)

