Burbank-ից դեպի Los Angeles նախագծի հատված
Հանդիպումներ՝ Մակարդակի բաժանման մասին տեղեկությունների վերաբերյալ

Sonora Avenue, Grandview Avenue, Flower Street (Glendale քաղաքում)
Please join us at the upcoming Grade Separation Information Meetings
Կալիֆորնիայի արագընթաց երկաթուղու իշխանությունների (Իշխանություն) Burbank-ից դեպի Los Angeles նախագծի հատվածը վերջերս կազմակերպել էր Համայնքի բաց դռների
չորս հանդիպումներ՝ հանրությանը տեղեկություններ տրամադրելու համար։ Որպես նախագծի մի մաս, Իշխանությունը վճռական է՝ միջանցքի երկայնքով բարելավել
անվտանգություն, շարժունակությունն ու օդի որակը՝ ճանապարհների և փողոցների տեղանքներում կառուցելով մակարդակի բաժանումներ, որոնք ներկայումս հատվում են
գոյություն ունեցող երկաթուղային ռելսուղիների հետ։ Իշխանությունը Ձեր տարածքում կազմակերպում է մի շարք հանդիպումներ՝ նախատեսվող մակարդակների բաժանման
գաղափարների վերաբերյալ Ձեզ տեղեկացնելու համար։ Այս հանդիպումները վերաբերվելու են Sonora Avenue, Grandview Avenue և Flower Street-ին։
Իշխանությունը առաջարկում է կառուցել մակարդակների բաժանումներ Glendale քաղաքի Sonora Avenue, Grandview Avenue և Flower Street փողոցների երկաթուղային գծանցների
մոտ, որպես իրենց ներկայիս վերլուծության մի մաս։ Նախագիծն առաջարկում է բարձրացնել այս տարածքում նոր և գոյություն ունեցող գծանցները ամբարտակի վրա և թեթևակի
իջեցնել հատվող փողոցների մակարդակները, որպեսզի դրանք անցնեն ռելսուղիների տակով։
Հուսով ենք, որ Դուք կմիանաք մեզ՝ մեր նախագծերի մասին ավելին իմանալու և արագընթաց երկաթուղու ծրագրի մասին Ձեր կարծիքը հայտնելու համար։

ԵՐԿՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ ՄԻԱՆՄԱՆ ԵՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՇԱԲԱԹ, 25 ՄԱՐՏԻ 2017Թ.

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 29 ՄԱՐՏԻ 2017Թ.

10:00 a.m. – 12:00 p.m.

5:30 p.m. – 7:30 p.m.

Glendale քաղաքի Հրշեջ վարչության
Հրդեհի կանխարգելման բյուրո

Glendale քաղաքի Հրշեջ վարչության
Հրդեհի կանխարգելման բյուրո

780 Flower Street
Glendale, CA 91201

780 Flower Street
Glendale, CA 91201

Se ofrecerán servicios de interpretación en español en ambas
reuniones
Հայերեն բանավոր թարգմանություն կտրամադրվի
երկու հանդիպումների ժամանակ

Այլ լեզուների վերաբերյալ խնդրանքները պետք է ներկայացվեն 72 առաջ։
Հանդիպման վայրերը հարմարեցված են հաշմանդամ անձանց պահանջներին։
Ողջամիտ հարմարությունների վերաբերյալ բոլոր խնդրանքները պետք է
ներկայացվեն հանդիպման օրվանից երեք աշխատանքային օր (72 ժամ) առաջ։
Աջակցության համար խնդրում ենք զանգահարել (877) 977-1660 համարով

Մակարդակի բաժանումը՝ դա ճանապարհ է, որն անցնում է երկաթուղային ռելսուղիների վրայով կամ տակով՝ անվտանգությունն ու
շարժունակությունը բարելավելու համար։

*Sonora-ի Մակարդակի բաժանում – Անցում վերևից
Միայն հայեցակարգային պատկերման համար

facebook.com/
CaliforniaHighSpeedRail

@cahsra

youtube.com/
CAHighSpeedRail

www.hsr.ca.gov | (877) 977-1660 | burbank_los.angeles@hsr.ca.gov

@cahsra

Burbank-ից դեպի Los Angeles նախագծի հատված
Հանդիպումներ՝ Մակարդակի բաժանման մասին տեղեկությունների վերաբերյալ
Chevy Chase Drive/Goodwin Avenue (Glendale քաղաքում)
Խնդրում ենք միանալ մեզ Մակարդակների բաժանման վերաբերյալ առաջիկա տեղեկատվական հանդիպումների ժամանակ
Կալիֆորնիայի արագընթաց երկաթուղու իշխանությունների (Իշխանություն) Burbank-ից դեպի Los Angeles նախագծի հատվածը վերջերս կազմակերպել էր Համայնքի բաց դռների
չորս հանդիպումներ՝ հանրությանը տեղեկություններ տրամադրելու համար։ Որպես նախագծի մի մաս, Իշխանությունը վճռական է՝ միջանցքի երկայնքով բարելավել
անվտանգություն, շարժունակությունն ու օդի որակը՝ ճանապարհների և փողոցների տեղանքներում կառուցելով մակարդակի բաժանումներ, որոնք ներկայումս հատվում են
գոյություն ունեցող երկաթուղային ռելսուղիների հետ։ Իշխանությունը Ձեր տարածքում կազմակերպում է մի շարք հանդիպումներ՝ նախատեսվող մակարդակների բաժանման
գաղափարների վերաբերյալ Ձեզ տեղեկացնելու համար։ Այս հանդիպումը վերաբերվելու է Chevy Chase Drive/Goodwin Avenue-ին։
Իշխանությունը առաջարկում է կառուցել մակարդակների բաժանում Glendale քաղաքի Goodwin Avenue-ի երկաթուղային գծանցի մոտ, որպես ներկայիս վերլուծության մի մաս։
Նախագիծը առաջարկում է ստեղծել նոր զուգահեռ ճանապարհ, որն անցնելու է Goodwin Avenue և Sequoia Street-ի միջև երկաթուղային ռելսուղիների տակով։ Որպես մակարդակի
բաժանման գաղափարի մի մաս, Chevy Chase Drive-ում գոյություն ունեցող գծանցը կփակվի , և այն կփոխարինվի Goodwin Avenue-ի գծանցով։
Հուսով ենք, որ Դուք կմիանաք մեզ՝ մեր նախագծերի մասին ավելին իմանալու և արագընթաց երկաթուղու ծրագրի մասին Ձեր կարծիքը հայտնելու համար։

ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿՏՐԱՄԱԴՐՎԵՆ CHEVY CHASE DR/GOODWIN AVE ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 27 ՄԱՐՏԻ 2017Թ.
5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Pacific հ ամ այ ն ք այ ի ն կ ե ն տր ո ն
501 South Pacific Avenue
Glendale, CA 91204

Se ofrecerán servicios de interpretación en español
Հայերեն բանավոր թարգմանություն կտրամադրվի երկու
հանդիպումների ժամանակ
Այլ լեզուների վերաբերյալ խնդրանքները պետք է ներկայացվեն 72 առաջ։
Հանդիպման վայրերը հարմարեցված են հաշմանդամ անձանց պահանջներին։
Ողջամիտ հարմարությունների վերաբերյալ բոլոր խնդրանքները պետք է
ներկայացվեն հանդիպման օրվանից երեք աշխատանքային օր (72 ժամ) առաջ։
Աջակցության համար խնդրում ենք զանգահարել (877) 977-1660 համարով։

Մակարդակի բաժանումը՝ դա ճանապարհ է, որն անցնում է երկաթուղային ռելսուղիների վրայով կամ տակով՝ անվտանգությունն ու
շարժունակությունը բարելավելու համար։

* HSR-ի Մակարդակի բաժանում – Անցում վերևից
Միայն հայեցակարգային պատկերման համար

facebook.com/
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www.hsr.ca.gov | (877) 977-1660 | burbank_los.angeles@hsr.ca.gov

