Січень 2021 г.

Участь громади

Допоможіть скласти плани на майбутнє!
Ми замінюємо старий міст Інтерстейт через річку Колумбія сучасною
мультимодульною конструкцією, яка здатна витримати землетрус.
Візьміть участь у зборах місцевої громади, щоб поділитися своїм баченням
цієї програми і розповісти нам
про транспортні проблеми, які необхідно вирішити
Ціль і потреби
Бачення і цінності
(весна)

Критерії відбору та
первинний діапазон варіантів
(літо / осінь)

Критерії відбору
та первинний
діапазон варіантів
(літо / осінь)

Екологія та дизайн Роботи й
будівництво (2020-2025 рр.)

Участь громади
Заходи для громади (лютий)

Заходи для громади (літо)

Візміть участь у заході для місцевої
громади в лютому
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ (ОНЛАЙН), ОПИТУВАННЯ
ГРОМАДИ Й РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ
▶

16 лютого – 1 березня

ОБГОВОРЕННЯ В ГРОМАДІ

Заходи для громади (осінь)

Беріть активну участь і далі
ВІДВІДАЙТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ
www.interstatebridge.org і дізнайтесь більше,
підпишіться на нашу електронну розсилку або
залиште коментар.

▶

ЗАЛИШТЕ ВІДГУК

▶

18 лютого | 17:30–18:30

▶

23 лютого | 12:00–13:00

▶

23 лютого | 17:30–18:30 (тільки іспанською мовою)

▶

25 лютого | 18:00–19:00

▶

www.interstatebridge.org/calendar

▶

Напішить нам за адресою info@interstatebridge.org

▶

Зателефонуйте в офіс програми
−

360-859-0494 (Вашингтон) | 503-897-9218 (Орегон)
888-503-6735 (дзвінок безкоштовний)

ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШІ НОВИНИ

ОРЕГОН

ВАШИНГТОН

Американці з обмеженими можливостями (на

Щоб зробити запит на послуги для осіб із обмеженими можливостями в штаті Вашингтон, можна

яких поширюється дія Americans with Disabilities

зв’язатись із командою WSDOT Diversity / ADA Affairs за адресою wsdotada@wsdot.wa.gov або

Act або Civil Rights Title VI) можуть звернутися за

зателефонувати на безкоштовний номер 855-362-4ADA (4232). Глухі або слабочуючі особи можуть зробити

послугами письмового / усного перекладу або

запит, якщо зателефонують у службу комутованих повідомлень штату Вашингтон за номером 711. Усі

додатковою інформацією за телефоном: 503-731-

особи, які вважають, що були порушені їхні права, які передбачені Розділом VI Акту про громадянські

4128, TTY 800-735-2900 або в службу комутованих

права, можуть подати скаргу в службу WSDOT з рівних можливостей (OEO) координатору по Розділу VI:

повідомлень Орегона 7-1-1.

телефон (360) 705-7090.

