NÂNG CẤP ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC THẢI
COAL CREEK
THÁNG 8, 2018

Khảo sát Cây cối ở Khu vực Thiên nhiên Coal Creek
Thứ Tư – Thứ Năm, Ngày 5-6 Tháng 9
Quận King đang lập kế hoạch nâng cấp một đường ống nước thải của khu vực, phục vụ khu
vực Bellevue và Newcastle. Đường ống nước thải mới sẽ cung cấp công suất cần thiết cho
một cộng đồng đang tăng trưởng và cho phép chúng ta chuyển được hầu hết phần đường
ống nước thải ra khỏi địa điểm hiện tại của nó tại Coal Creek. Hoạt động xây dựng đường
ống nước thải mới dự kiến bắt đầu vào năm 2021.
Nhóm dự án của Quận hiện đang kiểm kê các cây
cối nằm trong khu vực dự án. Nỗ lực này sẽ giúp
thiết lập một kế hoạch bảo vệ cây cối và một kế
hoạch bố trí cây thay thế cho bất kỳ cây nào cần
phải loại bỏ trong quá trình xây dựng.
Bắt đầu ngay từ ngày 5 tháng 9, nhóm dự án của
Quận King sẽ gắn thẻ cho những cây trong Khu
vực Thiên nhiên và dọc Đại lộ Coal Creek
Parkway. Công việc dự kiến sẽ kéo dài 2 ngày; các
đội công tác có thể cần thêm tới 2 ngày nữa tùy
thuộc vào điều kiện môi trường.
Thông tin quý vị cần biết:
• Các đội làm việc sẽ lắp đặt thẻ vào cây
Công nhân sẽ sử dụng các thẻ có hình
bằng cách sử dụng đinh nhôm. Những loại
dáng tương tự như trong hình phía trên.
thẻ và đinh này không gây độc hại cho cây.
• Hầu hết các cây sẽ được giữ nguyên; bất
kỳ cây nào bị ảnh hưởng sẽ được thay thế bằng cây mới theo giấy phép của
Thành phố Bellevue.
• Các thẻ này sẽ được gắn trên các cây trong suốt thời gian dự án.
Quý vị muốn biết thêm thông tin về dự án này?
• Quận King sẽ đăng tải các cập nhật tại: www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer
• Gọi hoặc gửi email cho Monica Van der Vieren qua số 206-477-5502 hoặc
monica.vandervieren@kingcounty.gov
• Đăng ký nhận các tin nhắn thông báo bằng cách nhập KING COALCREEK và gửi tới
số 468-311.
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