Randy E. Hayman ស្ន ងការរដ្ឋាករទឹក
1/14/2021
ជូ នចំព

ោះអតិថិជនព្រើ្ាស្់ទឹកស្អាតររស្់្ក ុងហ្ វ៊ីឡា ឌែលពហ្យៀ ជាទីរារ់អាន

អន កទទួ លានលិខិតពនោះ ស្្ារ់ជាការជូ នដំណឹងថា ការងារស្អងស្ង់ររស្់អងគ ភាពរដ្ឋាករទឹក (Water Department)
នឹង្តូវចារ់ព្ត ើមកនុងពពលឆារ់ៗ ពៅររ ិពវណជិតខាងលំពៅដ្ឋានររស្់អនក ។ ការងារតទឹកស្អាតររស្់ព ើងខ្ុំ
នឹងចារ់ព្ត ើមកនុងពពលឆារ់ៗ ពៅតាមរលុករា ព្មោះខាងព្កាម ពហើ កនុងនាមជាអន ករស្់ពៅកនុងស្ហគមន៍ពនោះ
ព ើងខ្ុំចង់្ារ់អនកឲ្យានដឹងអំពីលទធ ភាពននការស្ទ ោះចរាចរណ៍ និងការពនារពពលព្្ ើដពំ ណើរ
កនុងពពលកិចចការតទឹកស្អាតកំពុងដំពណើរការ ។
ពនោះគឺជាឌ្ន កមួ ននគព្ាងស្ត ីពីការ្ត ចព្ត
ួ
ើមពហដ្ឋារចនាស្មព ័នធនរតង (green infrastructure program) ឌដលពៅថា
ទី្ក ុងនរតង ទឹកស្អាត (Green City, Clean Waters) ្តូវអនុវតត ពដ្ឋ ្ក ុងហ្ វ៊ីឡាឌែលពហ្យៀ (City of Philadelphia)
ពដើមបីឌកលំអការ្គរ់្គងទឹកព្ល ៀង ននតំរន់ឌកបរខាងររស្់អនក ។ ពហដ្ឋារចនាស្មព ័នធនរតងស្្ារ់្គរ់្គងទឹកព្ល ៀង
ានរ ួមរញ្ចល
ូ ជាអាទិ៍ ្រព័នធទំនាក់ទំនងដីទឹករុកខជាតិ ស្្ារ់្តង កទឹកព្ល ៀង
រ ួចរ្រារទឹកពនោះមួ ចំនួនពៅកនុង្ស្ទារ់ដី ពហើ រងហតទឹ
ួ កពនោះមួ ភាគពៅកនុងលំហអាកាស្ ពហើ កនុងករណីខលោះ
វារពញ្ច ញពដ្ឋ
ឺតៗនូ វទឹកពនោះមួ ឌ្ន កពៅកនុង្រព័នធលូ ទឹកស្អុ ។
ពៅមុនពពលឌដលកិចចការស្អងស្ង់ពនោះ ្តូវចារ់ព្ត ើមពៅតាមរលុកនីមួ ៗ
ពលរដា ឌដលជាអន ករង្លរោះ ល់ពដ្ឋ ផ្ទទល់ពកា
ី រងារពនោះ
នឹងទទួ លានលិខិតរឌនែ មឌដលនឹង កពៅឲ្យតាម្ទ ោះពដ្ឋ ផ្ទទល់នដ ពដើមបីជាការពរាក់្ារ់ឲ្យដឹងថា ការងារស្អងស្ង់
នឹង្តូវចារ់ព្ត ើមកនុងពពលឆារ់ៗខាងមុខ ។ គព្ាងទា ំងអស្់ពនោះ នឹងចារ់ព្ត ើមពៅតាមទីតាំងទា ំងពនោះ ៖
ផ្ល វូ ថ្នល់
ពី
Wolf St.
្ល វូ ពលខ 6
5th St.
្ល វ Durfor
្ល វូ Ritner
្ល វូ ពលខ 6
្ល វូ ពលខ 6
្ល វូ Ritner
ស្ួ នចារទីលាន Mifflin (Mifflin Square Park)

ទៅដល់
្ល វូ Fairhill
Wolf St.
5th St.
្ល វូ Tree

ប្រទេទការសាងសង់
ការ្គរ់្គងទឹកព្ល ៀង
ការ្គរ់្គងទឹកព្ល ៀង
ការ្គរ់្គងទឹកព្ល ៀង
ការ្គរ់្គងទឹកព្ល ៀង
ការ្គរ់្គងទឹកព្ល ៀង

ព័ត៌មានគទប្មាង ៖ #50211 Mifflin Square
អ្ន កទ ៉ៅ ការ ៖ ប្ក ុមហ៊ុន Petrongolo Contractors, Inc
កាលររ ិទឆេ ទ ៖ ខែមករា ឆ្នាំ 2021 – រដូ វធ្លាក់ទឹកកក ឆ្នាំ 2022
•

ពាង្រតិរតត ិការ (ពាង 7:00 នាទី្ពឹក - ពាង 3:30 នាទីលាាច) គឺអាចានភាពចាំាច់កនុងការរិទ្ល វូ

•
•

ស្្ាម្តូវ កពៅចាក់្តង់ចិញ្ចឹមថន ល់ពៅតាមកាលវ ិភាគ ្រកតីឌដលានកំណត់ទុក
អងគ ភាពរដ្ឋាករទឹក ានចាត់តាំង វ ិស្្ ករ ្ពមទា ំងអន កព្្ ើអ្ិការកិចច ចំព ោះគព្ាង

•

ឌដលពួ កពគនឹងានវតត ានពៅតាមររ ិពវណស្អងស្ង់ជាពរៀងរាល់នថា
វវ ិស្្ ករ និងអន កព្្ ើអ្ិការកិចចព ើងខ្ុំ នឹងធានាថាការងារពនោះ នឹងដំពណើរការ្រករពដ្ឋ ស្ុវតែ ិភាព
និងានភាព្តឹម្តូវតាមរពចច កពទស្

•

ពរើអនកជួ រ្រទោះររាអ្ ើមួ ឌដលរណ្ត
ត លមកពីការងារស្អងស្ង់ពនោះ
ស្ូ ម្ារ់អនកព្្ ើអ្ិការកិចចពៅតាមទីតាំងស្អងស្ង់ ឌដលជាអន កានឯកស្ណ្ត
ា នរងាាញ្ារ់ថា
រ ូរពគជានិពោជិកររស្់អងគ ភាពរដ្ឋាករទឹក

•

Randy E. Hayman, Water Commissioner
អន កព្្ ើអ្ិការកិចច នឹងជូ នដំណឹងដល់អនកមុនមួ នថា អំពីកាលវ ិភាគននការរិទទឹក ឌដលការរិទទឹកពនោះ
នឹង្តូវព្្ ើព ើងរីរួនដង កនុងអំ ុ ងពពលកំពុងស្អងស្ង់

ពរើអនកមិនអាចទាក់ទងជាមួ នឹងអន កព្្ ើអ្ិការកិចច្រចាំការពៅកឌនល ងស្អងស្ង់ានពទ ឬពរើអនកានស្ំណួរអ្ ើព្េង
ស្ូ មទាក់ទងមកខ្ុំតាមពលខទូ រស្័ពទខាងព្កាម ពីរវាងពាង 8:00នាទី្ពឹក - ពាង 4:30 នាទីលាាច ពីនថាច័នទ ដល់នថា ស្ុ្ក
។ ្រស្ិនពរើានពហតុការណ៍រនាទន់ពកើតព ើង ស្ូ មពៅមកទូ រស្័ពទទាន់ពហតុការណ៍ររស្់អងគ ភាពរដ្ឋាករទឹក តាមពលខ
(215)
685-6300
។
ស្្ារ់ព័ត៌ានរឌនែ មអំពីការងារការស្អងស្ង់ររស្់អងគ ភាពទឹកស្អាត្ក ុងហ្ វ៊ីឡាឌែលពហ្យៀ
ស្ូ មចូ លពមើលកនុង www.phila.gov/water/notifications ។ ចំព ោះស្ំណួរ ស្ូ មព្ញើពៅកាន់ waterinfo@phila.gov ។

ពដ្ឋ កត ីរារ់អានដ៏ពស្អមោះអំពីខ្ុំ
Frank Stollenwerk
វវ ិស្្ ករស្អងស្ង់
215-964-8036

Randy E. Hayman, Water Commissioner
Original letter in English:
1/14/2021
Dear Philadelphia Water Customer:
You are receiving this letter as a notification that a Water Department construction job is soon to begin in your
neighborhood. Our work will take place soon on the blocks listed below, and as a neighbor in this community we want
you to be aware of possible traffic disruptions and delays while this work is ongoing.
This project is part of the overall green infrastructure program called Green City, Clean Waters, implemented by the City
of Philadelphia to improve the stormwater management of your neighborhood. Green stormwater infrastructure includes
a range of soil-water-plant systems that intercept storm water, infiltrate a portion of it into the ground, evaporate a
portion of it into the air, and in some cases release a portion of it slowly back into the sewer system.
Prior to work starting on each of these blocks, residents directly impacted by this work will receive an additional hand
delivered letter to their home alerting them that work is soon to begin. This project will take place at these locations:
Street
Wolf St.
5th St.
Ritner St.
6th St.
Mifflin Square Park

From
6th St.
Durfor St.
6th St.
Ritner St.

To
Fairhill St.
Wolf St.
5th St.
Tree St.

Type of Work
Stormwater Management
Stormwater Management
Stormwater Management
Stormwater Management
Stormwater Management

Project Info: #50211 Mifflin Square
Contractor: Petrongolo Contractors, Inc.
Date: January 2021 – Winter 2022
•
•
•
•
•
•

During normal working hours (7:00am-3:30pm) it may be necessary to close the street
Trash should be placed at the curb as regularly scheduled
The Water Department has assigned an engineer and inspector to the project who will be on-site every day
Our engineer and inspector will ensure that the work proceeds in a safe and workmanlike manner
Should you experience any problems as a result of the work, please talk with the inspector on the job site who
will be wearing clothing identifying him/her as a Water employee
The inspector will notify you one day in advance of any scheduled water shut-offs, of which several may be
required over the course of the project

If you are unable to contact the inspector at the job site, or have any other questions, please contact me at the number
listed below between 8:00am-4:30pm Monday through Friday. Should an emergency occur, please call the Water
Department hotline at (215) 685-6300. Further information about Philadelphia Water Construction can be found at
www.phila.gov/water/notifications. Questions can be sent to waterinfo@phila.gov.
Sincerely,
Frank Stollenwerk
Construction Engineer
215-964-8036

