
Cập Nhật Công Trình Xây Cất Wollaston
Công Trình Đường Cống đòi hỏi các hoạt động xây cất trên 

Brook St., Newport Ave. và Woodbine St. tại Quincy
Là một phầ�n củầ Dự Á� n Cải Tiế�n Trạm Wollầston, đường o� ng co� ng no� i tạm thời sẽ 
được đặt trên đường (xếm bản đo�  ở mặt sầu) trong quá trì�nh lót lại đường co� ng hiện 
tại chạy dọc thếo Brook Strếết, ngầng quầ Nếwport Ávế và dưới Trạm Wollầston Rếd 
Linế hiện tại. Công trì�nh đường co� ng này dự kiế�n sẽ mầ� t hầi tuầ�n và được thực hiện 
trong tháng Hầi, khi thời tiế� t thuận lợi. Điế�u này sẽ không gián đoạn đế�n dịch vụ 
co� ng rãnh cho nhà ở và doầnh nghiệp trong khu vực. Thời biế�u dự kiế�n như sầu. 

Từ ngày 5-9 tháng Hầi, 2018:

• Nhà thầ�u sẽ đặt đường o� ng no� i dọc thếo tuyế�n có màu đỏ trên bản đo� . 

• Đường o� ng rẽ tạm thời sẽ được đặt trên đường dọc thếo lế�  đường ở một so�  địầ 
điế�m, như Nếwport Ávế, đường o� ng sẽ được đặt trong rãnh và chế phủ lại.

• Vì� lý do ần toàn, hàng rào ần toàn cho người bộ hành sẽ được dựng ở dãy đầ�u tiên 
trên Brook Strếết ở phì�ầ bầ� c củầ đường này (xếm bản đo�  ở mặt sầu). 

Từ ngày 12-17 tháng Hầi, tiế�n trì�nh lót đường co� ng sửầ chữầ dự kiế�n sẽ bầ� t đầ�u: 

• Nhà thầ�u sẽ lập hầi máy bơm diếsếl lớn tại góc đường Brook và Árlington Strếết, 
dùng bầ cho�  đậu xế (xếm bản đo�  ở mặt sầu). 

• Rầ vào co� ng sẽ thông quầ miệng co� ng trên Nếwport Ávế, Brook Strếết và tại bãi 
đậu xế Wollầston-phì�ầ đông củầ trạm. 

• Các làn xế sẽ được tẻ sầng ngã hướng quầnh các lo�  co� ng trên Nếwport Ávế và 
Brook Strếết trong lúc lầ�p o� ng lót. 

• Sầu khi bầ� t đầ�u làm nóng o� ng lót bầ�ng sợi thủy tinh, thì� phải tiế�p tục tiế�n trì�nh 
cho đế�n khi sửầ xong đường o� ng. Việc sửầ chữầ này mầ� t từ 24-36 giờ. 

Láng giế�ng có thế�  nghế tiế�ng o� n khi xây cầ� t từ máy phát điện, và có thế�  ngửi thầ�y mùi 
hôi từ nhựầ bị nung nóng hầy co� ng rãnh. Tiế�n trì�nh đặt o� ng lót dự kiế�n vào to� i thứ 
Sáu, ngày 16 tháng Hầi, đế�n thứ Bảy, ngày 17 tháng Hầi, nhưng các ngày này có thế�  
thầy đo� i. Sầu khi hoàn tầ� t việc này, o� ng rẽ, máy bơm và những vật liệu xây cầ� t khác sẽ 
được lầ�y đi khỏi khu vực.

Chúng tôi xin lo� i trước vì� tì�nh trạng này và cám ơn sự kiên nhầ�n củầ quý vị. Nế�u 
quý vị có thầ� c mầ� c hầy lo lầ�ng, xin đừng ngầ�n ngại liên lạc với Nhóm Dự Á� n tại: 
Wollầston@MBTÁ.com

MBTA RED LINE
Dự Án Cải Tiến Trạm Wollaston và  
Phá Bỏ Nhà Đậu Xe Trạm Trung Tâm Quincy



  

 

 

 

 

 

 

     

     

     

 

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỜNG ỐNG TRẠM WOLLASTON
Đường Ống Cống Tạm

Trạm Bơm Tạm
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