
 

 

 

THÔNG BÁO KHU VỰC ATLANTIC 
Seattle tin tưởng vào sự hòa nhập và công bằng. Nhân viên Thành 
Phố không hỏi về tình trạng tư cách công dân và phục vụ tất cả người 
dân bất kể tình trạng di trú. 

 

CÓ SẴN DỊCH VỤ BIÊN PHIÊN DỊCH THEO SỐ (206) 684-3000 
•  Información en español  •  Impormasyon sa Tagalog  •  中文資訊  •  Thông tin bằng tiếng Việt  •  한국어 정보  •  Macluumaad Af-Soomaali ah 

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 

Các nhóm nhân viên của Seattle City Light sẽ thay thế các cột điện cũ, đường dây điện 
trên cao và thiết bị tại South Weller Street (giữa Dearborn Place South và 18th Avenue 
South). Công việc này trước đó đã được lên kế hoạch vào năm 2019 và bị tạm dừng do 
việc xin giấy phép. Vui lòng xem bản đồ phía mặt sau tờ rơi để biết thông tin chi tiết. 

CÁC LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN 

• Việc sửa chữa sẽ cải thiện độ tin cậy của dịch vụ điện cho khu vực này và nâng cấp cơ sở hạ tầng cũ kỹ.  

CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

• Các nhóm nhân viên sẽ bắt đầu thay thế các cột điện, 
đường dây điện trên cao và thiết bị tại South Weller Street 
(giữa Dearborn Place South và 18th Avenue South). 

• Các nhóm nhân viên sẽ hạn chế tác động đến giao thông và 
chỗ đậu xe bằng cách làm việc ở từng khu vực một. Tuy 
nhiên, giao thông sẽ bị hạn chế và các biển báo "No Park" 
(Cấm Đậu Xe) sẽ được đặt tại khu vực công trường. Các 
nhóm nhân viên sẽ gỡ biển báo "No Park" sau khi công việc 
được hoàn thành. 

• Máy móc thi công có thể gây ra tiếng ồn.  

• Sau khi các thiết bị điện được di dời, những cột điện mới sẽ 
được đặt cạnh các cột điện cũ. Có thể mất vài tháng để các 
công ty truyền thông thực hiện chuyển đường dây của họ 
sang các cột điện mới. Seattle City Light đang làm việc chặt 
chẽ để đẩy nhanh quy trình này. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát 
và điều phối những nỗ lực này khi cần thiết để tạo thuận lợi 
cho việc loại bỏ các cột điện cũ. 

CẮT ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH 

• Việc cắt điện theo lịch là cần thiết để thi công an toàn. Khách hàng bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông 
báo riêng ghi rõ ngày, giờ và khoảng thời gian cắt điện.  

• Việc cắt điện theo kế hoạch là rất cần thiết để bảo trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Cần cắt 
điện theo kế hoạch để đảm bảo rằng các nhóm nhân viên của City Light có thể hoàn thành công việc của 
họ một cách an toàn, hiệu quả. Chúng tôi hiểu rằng việc cắt điện có thể gây trở ngại và thậm chí còn hơn 
thế khi khách hàng của chúng tôi ở nhà làm việc, dạy dỗ con cái và duy trì cuộc sống lành mạnh trong 
cuộc khủng hoảng COVID-19. 

 
 



KHU VỰC THI CÔNG XÂY DỰNG 

 

THỜI GIAN VÀ PHỐI HỢP 

Thời Gian Bắt Đầu Thi Công: Sớm nhất là ngày 12 tháng 
4 năm 2021 

Khoảng Thời Gian: 6 tuần 

Giờ Thi Công Hàng Ngày: 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, có 
thi công đêm một số ngày 

THÊM THÔNG TIN 

Chau Luu 
Đại Diện Cao Cấp về Dịch Vụ Điện 
(206) 386-1671 
chau.luu@seattle.gov 
seattle.gov/city-light/current-projects 
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