
Đã đến lúc xây dựng lại
hệ thống đường sắt

100 năm tuổi của chúng ta

Hãy tìm hiểu những gì sắp diễn ra và nó có thể tác động đến quý vị như thế nào.



Ald. Harry Osterman, 48th Ward, sẽ đón tiếp những người 
tham dự vào lúc 9:30 sáng và 6:00 giờ chiều hàng ngày.
Ngoài ra, không có chương trình nghị sự hoặc thuyết trình 
chính thức - các cuộc họp sẽ được tổ chức dưới dạng mở 
để cho phép quý vị tìm hiểu thông tin quý vị muốn. Dự án 
Lawrence đến Bryn Mawr là một phần của Dự án Giai đoạn 
Một Red and Purple Modernization (RPM).

Phòng Kinh Doanh và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng của Thành 
phố Chicago sẽ tham dự các cuộc họp buổi sáng để cung 
cấp thông tin cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi RPM 
về hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trong quá trình xây dựng.

Các thành viên nhóm Đa dạng và Lực lượng lao động của 
CTA sẽ có mặt tại các cuộc họp buổi sáng để cung cấp 
thông tin cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc tham gia 
dự án này và/hoặc các cơ hội khác của CTA, cũng như 
hướng dẫn cho các cá nhân quan tâm đến các cơ hội đào 
tạo và việc làm liên quan đến RPM.

- Tiến độ thực hiện dự án
- Những tác động đến cộng đồng
- Xây dựng nhà ga tạm
- Các ngõ hẻm và đường phố dự kiến đóng cửa
- Các tùy chọn đỗ xe thay thế
- Xây dựng các nhà ga và đường ray mới

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào bất kỳ cuộc họp nào 
trong bốn cuộc họp thông tin về Dự Án Hiện Đại Hóa Từ 
Lawrence đến Bryn Mawr để tìm hiểu về:

Để đăng ký và tìm hiểu thêm, hãy truy cập:
tinyurl.com/LBMMOpenHouse

Thứ Ba, ngày 28 tháng 1
9:30 giờ sáng đến 1 giờ chiều và 4 giờ chiều đến 8 giờ tối

Furama Restaurant
4936 N Broadway
(Cư dân và doanh nghiệp từ Leland đến Foster)

Thứ Năm, ngày 30 tháng 1
9 giờ sáng đến 1 giờ chiều và 4 giờ chiều đến 8 giờ tối

Saint Ita Catholic Church
5500 N Broadway
(Cư dân và doanh nghiệp từ Foster đến Ardmore)

Quý vị có cần hỗ trợ ngôn ngữ không?
Chúng tôi sẽ có thông dịch viên nói tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng 
Đông và tiếng Việt tại các cuộc họp này. Nếu quý vị cần một thông 
dịch viên, kể cả ngôn ngữ ký hiệu hoặc dịch vụ ngoại ngữ hoặc các 
tiện nghi khác, hãy gửi email cho LaTrice Phillips-Brown trước ít 
nhất năm ngày tại phillips-brown@transitchicago.com

*Phương pháp xây dựng giảm thiểu tác động

Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng phương pháp xây dựng, giảm thiểu 
sự gián đoạn và những tác động tiêu cực. CTA đã gộp cả các yêu 
cầu cung cấp bãi đậu xe thay thế và cấm công nhân xây dựng đậu 
xe trên đường vào hợp đồng Thiết kế-Xây dựng.

Chúng tôi cũng sẽ xây dựng các nhà ga tạm thời, sử dụng thiết bị 
chuyên dụng để hạn chế đáng kể khu vực xây dựng, mở một văn 
phòng cộng đồng CTA địa phương và sẽ nỗ lực để thông báo, 
chuẩn bị và kết nối các cá nhân và doanh nghiệp.


