Đề Án Phát Triển Hành Lang South Federal Boulevard:
Green Infrastructure Project

KHAI TRƯƠNG

Bộ phận Công Chánh Department of Public
Works thuộc City and County of Denver, với
sự yểm trợ của Sở Giao Thông Colorado
Department of Transportation, sẽ chuyển
đổi bộ mặt của Đại lộ South Federal Boulevard trong khoảng vài năm tới. Sự chuyển
đổi bao gồm những cải thiện hạ tầng cơ sở
xanh, tráng lại mặt đường, xây dựng giải
phân cách lòng đường, nâng cấp các tín
hiệu giao thông, và nâng cấp các giao lộ.
Tại buổi Khai Trương này nhóm Đề Án Hạ
Tầng Cơ Sở Xanh sẽ có trọng tâm vào việc
cung cấp thông tin về các hình thể thiết kế
căn bản của các cơ cấu xử lý chất lượng
nước thải trên đoạn Nam Đại Lộ Federal
Boulevard từ Alameda đến Mississippi, và
thu nhận các ý kiến về khía cạnh cây xanh
trồng trên các cơ cấu này. Một cơ cấu nữa
của việc phát triển Hạ Tầng Cơ Sở Xanh là
việc tô điểm cộng đồng và sự cung ứng môi
trường cho khách bộ hành qua việc khởi
thảo danh xưng khu vực.
Hãy tham dự với chúng tôi buổi Khai Trương
lần hai để biết thêm về đề án và đóng góp ý
kiến về các thiết kế và các yếu tố thẩm mỹ
cho công trình Hành Lang South Federal
Corridor. Hãy dến và tham dự vào tiến trình
lập-quyết định này.

Giao điểm Cây Xanh Nước Thải Lề Đường Cải Tiến cây xanh và chất lượng nước thải
Đại Lộ Federal Boulevard.
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Denver, CO 80219
5:30 tối – 7:30 tối

Các thông dịch viên tiếng Việt Nam và Tây Ban Nha sẽ có mặt tại buổi họp. Nếu bạn cần
trợ giúp vì tàn tật (chữ in lớn, thông dịch ngôn ngữ ký hiệu, v.v..) xin vui lòng gọi số 303900-7701 ít nhất 72 tiếng đồng hồ trước giờ họp.

Kiểu mẫu Khởi thảo Danh xưng Khu vực.
Điện thoại: 303-900-7701
Trang mạng: bit.ly/SouthFederalProject
Điện thư: SouthFederalProject@gmail.com

