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**CẢNH BÁO XÂY DỰ NG 8/2/17—9/11/17**

Tuyế n đường sắ t băng ngang tại đường Walnut Grove Avenue
sẽ bi ̣ đóng lại cho viê ̣c thi công xây dựng

ĐIỀU GÌ
Nhà thầ u của cơ quan xây dự ng Alameda Corridor-East (ACE) sẽ đóng đoạn đường sắ t băng qua ở con đường Walnut
Grove Avenue để xây dự ng lại tuyế n ₫ường như là một phân của dự án San Gabriel Trench.

ĐIỀU GÌ CẦN BIẾT/KHI NÀO
Xe cộ lưu thông về hướng Bắ c và hướng Nam tại con đường sắ t băng ngang qua ở Walnut Grove Avenue sẽ bi ̣
đóng vào bắ t ₫ầ u từ Thứ Tư, ngày 19, tháng 7, năm 2017 cho đế n Thứ Sáu, ngày 1, tháng 9, năm 2017. Giao thông
dành cho dân ₫iạ phương và các doanh nghiê ̣p lân câ ̣n sẽ được duy trì vào mọi lúc. Nhữ ng ngườ i lái xe và ngườ i đi
bộ nên sử dụng con đường San Gabriel Boulevard như là tuyế n đường vòng (xem bản đồ chỉ họa phía trên), và chúng tôi
khuyế n khích người lái xe và người đi bộ nên lưu thông thận trọng trong khu vự c thi công xây dự ng lân cận ở nơi đây. Hầ u
hế t các công việc xây dự ng cầ u đường sẽ xảy ra vào thời gian từ 7 giờ sáng đế n 4 giờ chiề u. Âm thanh ồ n, bụi bậm và sự
chấ n động trong quá trình xây dự ng sẽ đượ c giám sát để tuân theo những luật quy đinh
̣ áp dụng tố i thiể u nhấ t.

ĐỀ NGHI ̣ TUYẾN ĐƯỜNG VÒNG
Từ Hướng Bắ c đường Walnut Grove Avenue: Rẽ trái vào đườ ng Mission Road và tiế p tu c̣ lái về hướ ng Tây về phía
đường San Gabriel Boulevard. Rẽ phải vào đường San Gabriel Boulevard, đi về hướng Bắ c, và rẽ phải trên đường
Broadway. Rẽ trái vào đường Walnut Grove Avenue và lái về hướng Bắ c. Từ hướng Nam đường Walnut Grove Avenue: Rẽ
phải vào đường Broadway và lái về hướng Tây đi về phia
́ đường San Gabriel Boulevard. Rẽ trái vào đường San Gabriel
Boulevard, tiế p tục lái về hướng Nam, và rẽ trái trên đường Mission Road. Rẽ phải vào đường Walnut Grove Avenue và tiế p
tục lái về hướng Nam.

Para información o preguntas, por favor llame al teléfono directo o visite el sitio web en:
如有疑問或需要索取工程最新資料，請致電輔助熱線或參閱工程網頁
For the most up-to-date information or questions, please call or visit:

(888) ACE-1426 (Available 24/7) or www.theaceproject.org
In case of an emergency, please contact 9-1-1
Thank you for your patience and cooperation...At ACE, it’s Safety First!

Note: Construction is a dynamic process and information is subject to change without notice.
Work activity is subject to weather conditions.
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