Tháng 1 năm 2021

Tương tác cộng đồng

Giúp định hình tương lai!
Chúng tôi đang thay thế Cầu Interstate cũ kỹ bắc qua sông Columbia bằng
một cấu trúc đa phương thức hiện đại, chống chịu được địa chấn.
Tham dự một sự kiện cộng đồng để chia sẻ tầm nhìn của bạn về chương trình này
và cho chúng tôi biết những gì các vấn đề giao thông mà chúng tôi cần giải quyết.
Lịch trình tham gia chương trình sắp tới
Mục đích và Nhu cầu
Tầm nhìn và Giá trị
(Mùa xuân)

Tiêu chí sàng lọc và phạm vi
thay thế ban đầu (mùa hè / mùa
thu)

Phạm vi lựa chọn
thay thế hẹp (Thu /
Đông)

Môi trường và Thiết kế Công
việc và Xây dựng (2020-2025)

Kết nối cộng đồng
Sự kiện liên kết cộng đồng
(tháng 2)

Sự kiện liên kết cộng đồng
(Mùa hè)

Sự kiện liên kết cộng đồng
(Mùa thu)

Tham dự sự kiện cộng đồng vào tháng 2

Hãy tương tác với chúng tôi

KHAI MẠC TRỰC TUYẾN, KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG
VÀ SƠ LƯỢC

TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

▶

www.interstatebridge.org để tìm hiểu thêm, hãy đăng
kýnhận bản tin điện tử hoặc gửi bình luận.

▶

Từ ngày 16 tháng 2 - ngày 1 tháng 3

CUNG CẤP PHẢN HỒI

SỰ KIỆN ĐÀM THOẠI CỘNG ĐỒNG

▶

Gửi email cho chúng tôi tại info@interstatebridge.org

▶

Gọi cho văn phòng chương trình của chúng tôi

▶

Ngày 18 tháng 2 | 5: 30-6: 30 chiều

▶

Ngày 23 tháng 2 | Trưa-1: 00 chiều

▶

Ngày 23 tháng 2 | 5: 30-6: 30 chiều (chỉ bằng tiếng Tây Ban Nha)

−

360-859-0494 (Washington) | 503-897-9218 (Oregon)

▶
▶

Ngày 25 tháng 2 | 6: 00-7: 00 chiều
www.interstatebridge.org/calendar

−

888-503-6735 (toll-free)

THEO DÕI CHÚNG TÔI

OREGON

WASHINGTON

Đối với ADA (Đạo luật Người Mỹ
Khuyết tật) hoặc Các điều kiện về
Quyền lợi dân sự Title VI, dịch vụ dịch
thuật / thông dịch, hoặc biết thêm
thông tin hãy gọi 503-731-4128, TTY
800-735-2900 hoặc Dịch vụ chuyển tiếp
Oregon 7-1-1.

Yêu cầu về cho người khuyết tật ở Washington có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với
nhóm Các vấn đề Đa dạng / ADA của WSDOT tại wsdotada@wsdot.wa.gov hoặc bằng cách
gọi số điện thoại miễn phí 855-362-4ADA (4232). Những người bị điếc hoặc lãng tai có thể
đưa ra yêu cầu bằng cách gọi cho Bộ phận chuyển tiếp của Tiểu bang Washington theo số
711. Bất kỳ người nào tin rằng bảo vệ Tiêu đề VI của mình đã bị vi phạm, có thể nộp đơn
khiếu nại với Văn phòng Cơ hội Bình đẳng (OEO) Tiêu đề VI của WSDOT Điều phối viên bằng
cách liên hệ (360) 705-7090.

