CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ
BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 27 THÁNG 10
Thành phố đang thực hiện một chương trình thí điểm vệ sinh đường phố ở SE 41st Place
giữa Factoria Boulevard và 124th Avenue SE.
Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 27 tháng 10, các đội
sẽ thường xuyên dọn dẹp đường phố ở cả hai
bên đường tại SE 41st Place từ 9 giờ sáng đến
12 giờ đêm. Quá trình vệ sinh dự kiến dưới 30
phút/lần. Việc dọn dẹp được lên lịch vào Thứ
Tư của tuần thứ 2 và Thứ Tư của tuần thứ 4
hàng tháng trong suốt mùa thu và mùa đông.
Dọn dẹp đường phố thường xuyên sẽ làm giảm
vụn cây và rác có thể làm tắc các khe thoát
nước mưa. Giữ cho các khe nước thông thoáng
sẽ giảm thiểu khả năng lũ lụt và ngăn một số
chất ô nhiễm xâm nhập vào hệ thống nước
mưa của thành phố.

Factoria Blvd SE

124th Ave SE

Những người đỗ xe trong khu vực thí
điểm (Xem bản đồ) được yêu cầu di chuyển
xe trước khi dọn dẹp đường phố theo
lịch trình.

Factoria Mall

Biển báo hạn chế đỗ xe tạm thời sẽ được đặt
trong suốt thời gian thí điểm.
Xem thêm thông tin tại:
BellevueWA.gov/street-sweeping

SE 41st Pl
Legend

Pilot Street Maintenance Area

Để nhận định dạng thay thế, yêu cầu phiên dịch viên hoặc nếu có yêu cầu điều chỉnh hợp lý,
vui lòng gọi điện trước ít nhất 48 giờ theo số 425-452-2064 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi email tới
mjensen@bellevuewa.gov. Đối với các khiếu nại liên quan đến việc điều chỉnh, hãy liên hệ với Quản
Trị Viên ADA/Tiêu Đề VI của Thành Phố Bellevue theo số 425-452-6168 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi
email tới ADATitleVI@bellevuewa.gov. Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khó nghe, hãy quay số 711.
Tất cả các cuộc họp đều hỗ trợ người dùng xe lăn.
TRN-21-6378-VI

