
អភបិាលក្រងុ លោរក្រី Durkan អបអរសាទរនវដូ ណារំ កាល់ ចងលុ ក្កាយននការជរជួ លសាុ ា ន West Seattle 

ដដលរពំងដែដុ ល ំ រការើ  លោយល្ឱ្វើ យទកី្រងុលបរើ សាា នល ងើ វញិលៅពាររ់ណាា លឆ្ន ំ ២០២២ លោយបានលទៀងលពល 

  
អភិបាលក្រុង Seattle លោរក្រី Jenny A. Durkan និងក្រុមការងាររបរ់នាយរោា នដឹរជញ្ជូនទីក្រុង រុីឯថុល  (SDOT) អបអរសាទរនូវការចាប់ល្ដើមជរួជុលសាា ន 
West Seattle រនុងដំណារ់កាលចងុលក្កាយ ល ើយនាយរោា ន SDOT រំពុងរលបៀបចំលបើរសាា នឱ្យដំល ើរការល ើងវិញយ៉ា ងលពញទំ ឹងតាមលពលលវោរំ ែ់លៅឆ្ន ំលក្កាយ។មានវីលដអូនន
រននិរីទសារព័ែ៌មានលនេះលៅតាមអនឡាញ។  
  
“ចាប់តាំងពីដែមីនា ឆ្ន ំ ២០២០ មរ ទីក្រុងរបរ់លយើងបានក្បឈមនឹងបញ្ហា ដដលមិនធ្លា បម់ានពីមុនមរ រួមទំងការបិទសាា ន West Seattle ្ងដដរ។ 
បនាា ប់ពីបានល្វើរិចចការរំខាន់លដើមបីររាលំនងឹសាា ន ល ើយក្ពាងគលក្មាងរនុងការជួរជុលជាឯរលទរ នាយរោា ន SDOT រំពុងចាប់ល្ាើមជួរជុលសាា ន West Seattle 

រនុងដំណារ់កាលចុងលក្កាយល ើយ។ លោយសារដែរិចចក្បែិបែាិការលៅឯនាយរោា ន SDOT លយើងលមើលល ើញដំណារ់ចុងលក្កាយ ជិែបានលបើរសាា នឱ្យដំល ើរការល ើងវិញលៅប៉ាុនាា នដែខាងមុែលនេះ។ 
លយលតាមការក្បសារន៍របរ់អភិបាលក្រងុ លោរក្រី Durkan លនេះគឺជាក្ពឹែាិការ ដ៍៏រំខាន់មួយរក្មាប់អនរររ់លៅ អនរដំល ើរ និងោជីវរមារបរ់លយើង 
លៅលពលដដលលយើងល្វើការជាបនាា ន់លដើមបីែភ្ជជ ប់ទីក្រុង West Seattle ល ើងវិញលៅកាន់ែំបនន់ាៗលៅជុំវិញ» ។  
  
នាយរោា ន SDOT បានែិែែំពាយមជួរជុលសាា ន West Seattle ចាប់តាំងពីវាក្ែូវបានបិទរនុងដែមីនា ឆ្ន ំ ២០២០ មរលមា៉ាេះ។ 
ក្រុមការងារក្រុងបានបញ្ចប់ការជួរជុលដណំារ់កាលដំបូងលៅរនុងឆ្ន ំ ២០២០ លដើមបីការពាររុំឱ្យសាា នលនេះបារ់ ល ើយចាប់តាំងពីលពលលនាេះមរ 
បានបញ្ចប់ការក្ពាងគលក្មាងជួរជុលសាា ននិងលក្ជើរលរីរអនរល ៉ា ការជំនាញមរបញ្ចប់ការជួរជុលលនេះ។ ឥ ូវលនេះ ក្រុមអនរការងារសាងរង់រំពុងដែក្ែ ប់លៅកាន់សាា ន West Seattle 

វិញលដើមបីចាប់ល្ាើមល្វើការងារដំណារ់កាលចុងលក្កាយដដលមានោទិភ្ជពែារ់រនងុការជួរជុលសាា ន ល ើយលរៀបចំរក្មាប់លបើរឱ្យដំល ើរការល ើងវិញលៅឆ្ន ំលក្កាយ។ នាយរោា ន SDOT 

រ៏នឹងបដនែមការោរ់បញ្ចូលសារធ្លែុ អី្ររុី (epoxy) និង ររនរកាលបាន (carbon fiber) លៅរនុង សាា ន្ាូវ Spokane St Swing 

លដើមបីបិទសាន មលក្បេះដដលលៅលរេះរល់ និងពក្ងឹងសាា នលនាេះឱ្យបានរឹងមា ំដថមលទៀែ។  
  
ដំណារ់កាលជួរជុលចុងលក្កាយ រួមមានទំង៖   

• ចារ់បញ្ចូលសារធ្លែុ អី្ររុី (epoxy) ចលូលៅរនុងសាន មលក្បេះលដើមបីបិទវានិងការពារវារុំឱ្យពុរ។  
• ការរុុំដ្នរែាេះៗននទក្មង់សាា នជាមួយសារធ្លែុររនរកាលបាន (carbon fiber) រួមគ្នន ជាមយួសារធ្លែបុ៉ាូលីដម រ (polymer) លដើមបីល្វើឱ្យសាា នមានភ្ជពរឹងមា ំ 

ក្រលដៀងគ្នន លៅនឹងការប៉ាងរុីម៉ាងឆ្អឹងបារ់ដដរ។   
 
ដំល ើងដែែដដរកាបរឹែែឹងបដនែមលទៀែ ដដលលគលៅថា ដែែរឹែបនាឹងតាមលក្កាយ លៅលលើសាា នទំងមលូ។ ដែែទំងលនេះពក្ងឹងលបែុង ដូចជាលក្គ្នងឆ្អឹងសាា ន។   
នាយរោា ន SDOT និងក្រុម  ុនល ៉ា ការរំ ង់ Kraemer North America របរែ់ាួន បានយល់ក្ពមលលើកាលវិភ្ជគសាងរង់ដដលនឹងបញ្ចប់ការជួរជលុលៅពារ់រណាា លឆ្ន ំ 
២០២២ លបើមិនមានបញ្ហា អវីលរើែល ើង ដូចជា ក្ពឹែាិការ ៍ោការធ្លែុផ្លា រ់បដូរខាា ំង បញ្ហា រងវេះឧបររ ៍្គែ់្គង់ រងវេះរមាររ ឬបញ្ហា ល្ែងៗលទៀែដដលមិនបានរុំពឹងទុរជាមុន។ បនាា បព់ីក្រុម  ុន 
Kraemer បានបញ្ចប់ការជួរជុលរចួល ើយ SDOT នឹងសារលបងសាា ន លដើមបីរាង់លមើលភ្ជពរឹងមាំនងិភ្ជពមា ំមួន មុនលបើរឱ្យមានចរាចរ ៍ល្វើដំល ើរល ើងវិញ។ លយើងនងឹដចររុំដលរ
កាលបរិលចេទជារ់ោរ់លបើរសាា នឱ្យដំល ើរការល ើងវិញបដនែមលទៀែ និងក្ពឹែាការ ៌លៅរនុងរ គមនល៍ដើមបីអបអរសាទរ អំ ុងលពលរិចចការជួរជុលលនេះរពំុងដំល ើរការលៅមុែ។   
  
រមាវិ្ីជួរជុលគឺជាភ្ជរៈរិចចដ៏្ំមួយដដលពារ់ព័នានឹងការបដនែមដែែដដរកាបចំនួន ៩១ លតានលៅលលើសាា ន West Seattle Bridge - ដដលមានក្បដវងររុបជាង ៤៦ មា៉ា យ (៧៤ គ.ម.) 
ក្បរិនលបើោែរនាឹងពីចុងមាា ងលៅចុងមាា ងលទៀែ។ ក្រុមការងារក្រុងរន៏ឹងបដនែមសារធ្លែុប៉ាូលីដម រ (polymer) រួមគ្នន ជាមួយសារធ្លែុររនរកាលបាន (carbon fiber) 

លដើមបីល្វើវាឱ្យបានរឹងមា ំ ដដលមានទំ ំ្ជំាង២ទីោនរីឡា វូែបល (football) និងែលមាើងបនាេះកាដ រក្ទនាប់រក្មាប់ល្វើការងារទំ ំ ១០.០០០  វីែកាលរ៉េតាមបលណាា យសាា នក្បដវង ១.៣០០  វូែ។   

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=91bfd81f-ce24e12d-91bff0af-8697e44c76c2-19fcfef07c256abb&q=1&e=a287265f-d762-4f97-a1e0-092aecab1041&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FR68uWvww2go
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=91bfd81f-ce24e12d-91bff0af-8697e44c76c2-19fcfef07c256abb&q=1&e=a287265f-d762-4f97-a1e0-092aecab1041&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FR68uWvww2go
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=91bfd81f-ce24e12d-91bff0af-8697e44c76c2-19fcfef07c256abb&q=1&e=a287265f-d762-4f97-a1e0-092aecab1041&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FR68uWvww2go
https://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/bridges-stairs-and-other-structures/bridges/west-seattle-bridge-program/spokane-st-swing-bridge-improvement-projects
https://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/bridges-stairs-and-other-structures/bridges/west-seattle-bridge-program/spokane-st-swing-bridge-improvement-projects
http://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/bridges-stairs-and-other-structures/bridges/west-seattle-bridge-program/west-seattle-high-rise-bridge-repair


រនុងអំ ុងលពលននការសាងរង់ ការងារភ្ជគលក្ចើននឹងក្បក្ពឹែាលៅលៅខាងរនុងសាា ន ល ើយមិនោចលមើលល ើញពីខាងលក្ៅល ើយ។ នឹងមាន្លប៉ាេះពាល់ដ្នររ ំង់មួយចំនួន 
ដូចជាការបិទសាា នទបមាងមាា លលៅលពលយប់ ប៉ាេះពាល់ដល់ចំ ែចែឡានលៅលក្កាមសាា ន និងប៉ាេះពាល់បនាិចបនាចួល្ែងៗលទៀែលៅលពលការងាររំពុងដំល ើរការ។   
  
អនរោចទទួលបានព័ែ៌មានថាីៗអំពី្លប៉ាេះពាល់ចរាចរ ៍ និងក្ពឹែាកិារ ៍រំខាន់ៗរនុងការសាងរង់របរ់លយើងលៅលលើ បាររបរ់ SDOT លគ ទំព័រ អុីដមលបចចុបបននភ្ជពក្បចារំបាា  ៍ 
និងតាមរយៈក្បព័នា្ែពវ្ាយរងគម។ SDOT នឹងដចររុំដលររូបថែ និងវីលដអូរនុងរំ ុងដំល ើរការសាងរង់ លដើមបីជូនដំ ឹងដល់សាធ្លរ ជនអំពីអវីៗដដលរំពុងលរើែល ើង។  
 

https://sdotblog.seattle.gov/
https://sdotblog.seattle.gov/
http://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/bridges-stairs-and-other-structures/bridges/west-seattle-bridge-program/west-seattle-high-rise-bridge-repair
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=98031503-c7982c31-98033db3-8697e44c76c2-8a16cf356270f408&q=1&e=a287265f-d762-4f97-a1e0-092aecab1041&u=https%3A%2F%2Fpublic.govdelivery.com%2Faccounts%2FWASEATTLE%2Fsubscriber%2Fnew%3Ftopic_id%3DWASEATTLE_270

