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Midway City  

Lề Đường Dốc  

Cập Nhật Đạo Luật  

Khuyết Tật Hoa Kỳ (ADA)  
 

Đường lái xe bên cạnh sẽ bị đóng và đường đi bộ sẽ đi 

đường vòng. 

Thời Gian Xây Dựng Dự Trù  

Tháng Tám 2022 – Tháng 9 2022  

Ngày/Giờ Làm Việc:  

Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng – 4:30 chiều.  

LỊch Trình xây dựng được ước tính và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời tiết 

và các yếu tố khác.  

Cơ Quan Công Chánh Quận Cam sẽ xây dựng lề đường dốc hiện hữu tại những góc đường McFadden Ave và 

Pacific Street thuộc khu vực tự trị Midway City của Quận Cam. Công trình xây dựng sẽ nâng cấp các lề đường dốc 

để đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hữu của Đạo Luật Khuyết Tật Hoa Kỳ (ADA). Những phần rãnh thoát nước (cross 

gutter) và những góc độ cong của lề đường (spandrels) bên cạnh lề đường dốc cũng sẽ được sửa chữa để gia 

tăng hệ thống thoát nước.  

Nhân viên kiều lộ sẽ:  

• Tháo gỡ các lề đường dốc hiện hữu và xây dựng lại 

lề đường dốc mới theo luật ADA  

• Xây dựng phần rãnh thoát nước và những góc độ 

cong của lề đường bên cạnh lề đường dốc  

 

Đóng Đường/ Đi Vòng Lại:  

Trong lúc nhân viên làm việc, đường lái xe bên cạnh sẽ 

bị đóng và đường đi bộ sẽ đi đường vòng. Xin quan sát 

tất cả các bản hiệu của dự án.  

Các xe cộ trong khu vực và những người khác sử dụng 

đường lộ có thể bị chậm trể khi du hành qua khu vực dự 

án trong giờ làm việc. Những biện pháp kiểm soát giao 

thông, đơn cử phải thận trọng 

THÔNG TIN 
LIÊN LẠC  

TẠI ĐÂU  

Mario Garcia, Thanh Tra Giám Hộ Công Trình Xây Dựng

(714) 599-0681 

ocpublicworks.com 

ProjectInfo@ocpw.ocgov.com 

CẢNH BÁO  

VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

MCFADDEN AVENUE 
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Khu Vực Dự Án  

Para ver este documento en Español, visite...      要查看此告示之中文版，請登入 ...           이 문서를 한국어로 보고 싶다면 …           ocpublicworks.com/news 
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