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Quận King sẽ lắp đặt tuyến ống nước thải
mới đi theo hướng Đông-Nam đường
17 tại Auburn vào năm 2013
Quận King bảo vệ sức khỏe cộng
đồng và môi trường bằng cách
chuyển tải và xử lý nước thải của
khu vực. Nước thải được các thành
phố địa phương và các Quận, bao
gồm cả các thành phố Auburn và
Kent, thu gom và vận chuyển qua
các đường ống Quận King đến Nhà
Máy Xử Lý Phía Nam của Quận tại
Renton.

Đường ống mới này, Đường Ống
Thay Sông, sẽ cung cấp đủ sức chứa
để đáp ứng nhu cầu của Auburn
đến năm 2050 và làm giảm nguy
cơ ùn ứ nước thải tràn vào nhà và
đường phố.

D St SE

B St SE

một công trường xây dựng

• Các đội xây dựng, xe tải, và
thiết bị nặng

• Lượng xe tải tham gia giao
thông và cấm đường tăng lên

• Kiểm soát giao thông và cờ
hiệu

• Hạn chế ra vào
• Hạn chế đối với người đi bộ và
đóng cửa vỉa hè

• Giờ làm việc điển hình từ 7 giờ
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17th St SE

Stuck River Trunk

Các đường ống thoát nước mới tăng thêm
sức chứa cho hệ thống thoát nước thải của
Quận King và giảm nguy cơ nước thải tràn
vào nhà và đường phố.
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H St SE

Để biết thêm thông tin
C St SE

Lakeland Hills Trunk

• Tiếng ồn và bụi điển hình của

sáng đến 6 giờ chiều giờ các
ngày làm việc trong tuần
bu

A St SE

đặt 4.000 feet ống cống mới dọc
theo hướng Đông Nam đường 17
ở Auburn giữa hướng Đông Nam
Đường K và Tây Nam Đường C (xem
bản đồ).
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Để thích ứng với sự tăng trưởng
trong khu vực, Quận King đang lắp

Những điều diễn ra trong
quá trình xây dựng

Website Dự án:

Truy cập www.kingcounty.
gov và tìm kiếm “Kent Auburn”

Cống Thoát Nước Mới
Của Quận
Cống Thoát Nước Hiện
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Liên hệ:

Adair Muth
adair.muth@kingcounty.gov
206-263-7319

Là một người hàng xóm tốtQuận

King cam kết là một láng giềng tốt và sẽ làm việc
trực tiếp với cộng đồng trong suốt quá trình dự
án để giảm thiểu mọi tác động xây dựng có thể.
Người dân và doanh nghiệp có thể mong đợi:
• Họp cộng đồng trước khi bắt đầu xây dựng
• Thông báo trước các hoạt động xây dựng
• Cập nhật thi công và website dự án
• Đường dây nóng xây dựng 24/24giờ
• Giải quyết từng vấn đề một trực tiếp với người
dân bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng

Thi công dự án cống nước thải
Quận King ở Auburn bắt đầu vào
năm tới!

Các Định Dạng Thay Thế Được Cung
Cấp Theo Yêu Cầu 206-684-1280
hoặc Chuyển Tiếp 711 TTY
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Thi công tại khu vực
lân cận nhà bạn bắt
đầu vào năm 2013
Wastewater Treatment Division
King Street Center
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