Tổng Quan Dự Án
Địa điểm thực hiện dự án First Creek là ở giữa East Fairbanks và East 34th Street. Dự án là một công trình
cải tạo hệ thống thoát nước thải & nước mưa và cống ở các khu vực dòng chảy và vùng đệm đất ngập
nước. Các đường ống dẫn nước thải hiện có ở sườn bên của rãnh và đường trục cống vệ sinh chạy xuống
giữa First Creek sẽ được sửa chữa bằng cách đặt đường ống mới và đào/thay thế đường ống.

Ngoài ra, đường ống thoát nước vệ sinh hiện tại nằm ở Phố E. 34th Street sẽ được kết nối lại với đường
ống thoát nước mới được thay thế gần đây ở ngay phía Bắc của Phố E. 34th Street ở rãnh. Cống dẫn dòng
phía dưới tuyến phố East Fairbanks sẽ được lót ống và cửa thu nước mưa sẽ được thay thế tại dòng
chảy ngầm ở Phố E. 34th. Một đường ống thoát nước mưa ngầm có đường kính nhỏ dưới Phố E. 34th
Street sẽ được lót ống.
Dự án này cũng bao gồm các cửa xả nước mưa mới để cải tạo đường theo kế hoạch trên Phố E. 35th và
E. Harrison. Một đường dẫn vào công trình sẽ được xây dựng ở vùng đệm của dòng chảy nhằm tiếp cận
các hố ga thoát nước thải cần thiết cho việc sửa chữa đường ống và có khả năng được giữ nguyên cho
các hoạt động vệ sinh đường ống đang diễn ra nếu được cấp phép. Phục hồi môi trường sống trong vùng
đệm của dòng chảy cũng sẽ bao gồm trong dự án nhằm giảm thiểu tác động của dự án đối với đất ngập
nước, vùng đệm và lòng suối.
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Thông Báo Cộng Đồng Về Dự Án
Các tờ thông tin sẽ được gửi đi cùng với cập nhật và tin tức của dự án. Thông báo cũng sẽ được công bố
trên trang web này. Nếu quý vị cần thông tin được cung cấp bằng ngôn ngữ khác, vui lòng cho chúng tôi
biết.
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