
 

 

MBTA RED LINE 
Dự Án Cải Tiền Trạm Wollaston và  

Phá Bỏ Nhà Đậu Xe Trạm Trung Tâm Quincy 

 
Cập Nhật Thông Tin Xây Cất 

Đang Phá Bỏ Nhà Đậu Xe Trạm Trung Tâm Quincy 
 

Khi tạm thời dời tuyến xe buýt, gồm cả các trạm xe buýt mới liền kề với Trạm 

Trung Tâm Quincy, là lúc bắt đầu giai đoạn phá bỏ Nhà Đậu Xe Trạm Trung Tâm 

Quincy, đã chờ thực hiện từ lâu. Được xây cất từ năm 1971, nhà đậu xe bằng bê 

tông cốt thép năm tầng này bị đóng cửa vào năm 2012.  

 
Thực hiện các hoạt động xây cất trong ba ca và dự kiến thực hiện liên tục trong 3 tháng. 

 Ca Ngày: Thứ Hai-Thứ Sáu 7:00 sáng-3:30 chiều   Ca Tối: Chủ Nhật-Thứ Năm 9:00 tối-5:00 sáng Ca 

Cuối Tuần: 9:00 tối, Thứ Sáu- 4:00 sáng, Chủ Nhật 

 

 Các Nhà Thầu MBTA đã bắt đầu lắp đặt hệ thống chắn (gồm các thanh đỡ mới 

bằng thép, các thanh gỗ cứng và thùng vận chuyển – một số được dựng chồng 

gấp đôi) để bảo vệ công chúng khỏi các mảnh vụn.  

 Trong suốt thời gian phá bỏ, các Trạm MBTA Trung Tâm Quincy và Xe Chở 

Bộ Hành sẽ vẫn mở cửa cho hành khách và những khu vực thi công được phân 

định rõ ràng để bảo đảm an toàn công cộng.  

 Để phá bỏ an toàn các phần của công trình gần nhất với đường sử dụng hỏa xa 

thì việc thi công cuối tuần dự kiến bắt đầu vào ngày 24 tháng Ba và sẽ tiếp tục 

trong 3 tuần kế tiếp.  Trong suốt thời gian này, các trạm hoàn toàn đóng của và 

chỉ có dịch vụ xe buýt tuyến ngắn hoạt động.   
  

Phải sử dụng các thiết bị xây cất lớn để phá bỏ, gồm cần cẩu, xe ben, máy đóng 

cọc và búa cơ khí. 

 

Nhóm Dự Án biết rằng tiếng ồn xây cất là một vấn đề cho các khu liền kề và đã 

bàn thảo với các nhà thầu về các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn như:  

 Tắt các chuông cảnh giác dự phòng khi lui xe và thay thế các chuông cảnh giác 

bằng nhân viên để di chuyển thiết bị an toàn trên công trường vào buổi tối.  

 Tìm các thiết bị và thể thức mới để giảm tiếng ồn và chấn động từ việc thi công.  

 

Chúng tôi hiểu rằng phá bỏ nhà đậu xe này sẽ là điều khó khăn cho những người ở 

khu lân cận và làm gián đoạn chuyên chở cho hành khách. Chúng tôi xin lỗi vì 

những bất lợi này, nhưng đây chỉ là tạm thời vì chúng tôi muốn thực hiện những 

cải tiến Red Line cần thiết cho Trạm Quincy. Nếu quý vị có thắc mắc hay quan tâm 

nào, xin đừng ngần ngại liên lạc với Nhóm Dự Án tại: Wollaston@MBTA.com.  

mailto:Wollaston@MBTA.com


  

 

Vào mạng lưới sau đây để biết thêm thông tin: www.mbta.com/Wollaston.  Tờ 

thông tin này cũng có trực tuyến bằng tiếng Trung Hoa Phồn Thể và Giản Thể, và 

Tiếng Việt. 

 

 

Không Đậu Xe Trong 

Thời Gian Phá Bỏ 

KHU VỰC THI CÔNG TRẠM TRUNG TÂM QUINCY 

 

    Khu Vực Thi Công – Công Chúng Không Được Vào             Lối Vào/Lối Đi (tháng Bảy) 

    Đóng Vỉa Hè – Công Chúng Không Được  Vào             Trạm Xe Đạp Mới ở Mặt Trước Cửa Hàng (tháng Bảy) 

    Lối Vào Trạm có Mái Che cho Người Đi Bộ 

     

Trạm  

Trung tâm  

Quincy 


