NÂNG CẤP ĐƯỜNG CRAIGIEBURN ROAD
Chúng tôi đang nâng cấp đường Craigieburn Road để giúp
quý vị về nhà an toàn và sớm hơn.
Sơ lược về dự án

• mở thêm một làn xe mỗi chiều
• thay thế các bùng binh bằng đèn giao
thông tại Mickleham Road, Waterview
Boulevard và Hardy Avenue
• lắp đặt các đèn giao thông mới tại
Balyang Way, Dorchester Street và
Cimberwood Drive
• nâng cấp các giao lộ tại Vantage
Boulevard, Aitken Boulevard, Lygon Drive,
Bridgewater Road, Hanson Road và Hume
Highway
• nâng cấp đèn giao thông chỗ người đi bộ
băng qua đường gần Benston Street
• thiết lập chỗ cho người đi bộ băng qua
đường mới với đèn giao thông gần Sân
chơi Thể thao Craigieburn và Công viên
D.S. Aitken

• thiết lập đường ưu tiên cho xe buýt
• xây dựng các lối đi bộ và đi xe đạp
• lắp đặt các rào chắn an toàn dọc nhiều
đoạn trên đường.
Hằng ngày có trên 28.000 người sử dụng
đường Craigieburn Road.
Một khi hoàn tất, dự án này sẽ:
• giúp cho việc lái xe vào đường Hume
Highway và các trung tâm sinh hoạt phía
bắc được dễ dàng hơn
• cải thiện độ tin cậy của dịch vụ xe buýt
dọc đường Craigieburn Road
• hỗ trợ việc kết nối tốt hơn cho cộng đồng
và các doanh nghiệp ở Craigieburn
• cải thiện việc ra vào nhà ga xe lửa
Craigieburn
• giúp cho việc đi bộ hay đạp xe đạp trong
khu vực địa phương của quý vị được dễ
dàng và an toàn hơn.

ĐĂNG KÝ NGAY BÂY GIỜ
Đăng ký để nhận email và
SMS cập nhật tại
roadprojects.vic.gov.au/subscribe

DÒNG XE CỘ LƯU THÔNG
TỐT HƠN
Chúng tôi sẽ mở thêm những làn
xe và nâng cấp các giao lộ để làm
giảm tình trạng kẹt xe, cải thiện thời
gian di chuyển và giúp quý vị về nhà
nhanh hơn.

ĐI LẠI THUẬN TIỆN HƠN
Các lối đi bộ và đạp xe đạp mới sẽ
tạo ra những nối kết tốt hơn đến các
trường học, cửa tiệm và phương tiện
chuyên chở công cộng ở địa phương.

ĐƯỜNG XÁ AN TOÀN HƠN
Chúng tôi đang bổ sung thêm
những tính năng an toàn để hạ
giảm nguy cơ và độ nghiêm trọng
của các tai nạn.
Hình trên: Ấn tượng của Họa sĩ về Aitken
Boulevard và Craigieburn Road, có thể thay đổi

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

Trên đường Craigieburn Road đoạn giữa
Hume Highway và Mickleham Road chúng
tôi sẽ:
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Quý vị có thể dự kiến những gì trong thời gian xây dựng

Chúng tôi cũng có thể thay đổi cách thức
quý vị ra vào khu vực địa phương của mình.
Việc đi đường vòng, biển báo và đèn giao
thông tạm thời sẽ được lắp đặt để bảo đảm
tất cả người sử dụng công lộ và người đi
bộ có thể đi lai quanh khu vực làm việc của
chúng tôi một cách an toàn. Trường hợp
có thể được, chúng tôi sẽ duy trì việc ra vào
nhà ở và doanh nghiệp của quý vị và cung
cấp các thông báo trước cho cư dân về bất
kỳ những tác động ngắn hạn nào.

Chúng tôi sẽ làm việc từ 7 giờ sáng
đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Bảy.
Khi làm việc trên đường trong những
ngày trong tuần, thông thường chúng
tôi làm việc trong khoảng từ 9.30 sáng
đến 3.30 chiều để tránh tác động trong
giờ xe cộ lưu thông cao điểm. Một số
công việc sẽ cần phải làm vào ban đêm
hay ngoài những giờ làm việc này để
giảm thiểu gián đoạn lưu thông.

Liên lạc với chúng tôi
contact@roadprojects.vic.gov.au
1800 105 105
Major Road Projects Victoria
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001

Những thay đổi vĩnh viễn về
ra vào
Chúng tôi sẽ lắp đặt các rào chắn an toàn vĩnh
viễn dọc nhiều đoạn của đường Craigiebrun
Road và một đoạn nhỏ của Mickleham Road.
Chúng tôi cũng sẽ thay đổi việc ra vào để
nhập vào và ra bên trái dọc theo phần lớn các
con đường. Những thay đổi này sẽ cải thiện
đáng kể dòng xe cộ lưu thông và sự an toàn,
giảm thiểu khả năng xảy ra và độ nghiêm
trọng của tác động từ các vụ đụng xe bên
hông (còn được gọi là đụng xe hình chữ T).
Khi việc nâng cấp con đường được hoàn tất,
quý vị có thể phải đi xa thêm một chút đến
chỗ dành riêng để quẹo chữ U mới hay đèn
giao thông. Tuy nhiên hành trình của quý vị sẽ
an toàn và bảo đảm hơn.

Tiến trình thực hiện dự án
Từ tháng Giêng năm 2021
• Hoàn thiện thiết kế
• Điều nghiên công trường
• Thiết lập công trường và
những công tác đầu tiên

Từ tháng Tám năm 2021
• Bảo vệ và di dời các tiện ích
• Xây dựng chính

Vào năm 2025
• Công trình xây dựng hoàn tất

Để lại di sản
Cơ quan Major Road Projects Victoria đang
hợp tác cùng các bên liên quan và các cộng
đồng địa phương khắp Victoria để tạo ra
các lợi ích lâu dài ngoài công trình xây dựng
đường xá.

Để biết thông tin

Chúng tôi sẽ tiếp xúc với các bên liên quan
chính để giúp xác định ra và thông báo về các
cơ hội di sản trong thời gian nâng cấp đường
Craigieburn Road.

Ghi danh để nhận email hay
cập nhật bằng tin nhắn tại
roadprojects.vic.gov.au/
subscribe hay gửi tin nhắn cho
Craigieburn qua số 0499 073 073

Theo dõi chúng tôi qua phương
tiện truyền thông xã hội
@roadprojectsvic
Với các ngôn ngữ khác tiếng Anh
xin gọi số 9209 0147

Vào trang mạng roadprojects.
vic.gov.au/ craigieburn để xem
thiết kế đường mới.

Xin liên lạc với chúng tôi nếu quý vị muốn có
thông tin này theo định dạng dễ đọc.
Nếu quý vị cần được giúp đỡ vì bị khiếm thính
hay trở ngại ngôn ngữ, xin vào trang mạng
relayservice.gov.au

2959

Chúng tôi sẽ hoạch định công việc của
mình một cách cẩn thận để giảm thiểu tối
đa sự gián đoạn và cung cấp cho quý vị các
thông báo trước về những thay đổi đã được
dự trù để quý vị có thể tính toán việc đi lại
của mình. Chúng tôi sẽ làm việc này thông
qua các email thường xuyên, mạng truyền
thông xã hội, SMS, cập nhật về dự án, bảng
tin nhắn điện tử, và đường điện thoại liên
lạc 24 giờ.

