
Khi các thành viên cộng đồng vẫn đang mạo hiểm hỗ trợ các khu vực doanh nghiệp tại địa phương, Thành Phố 
Tacoma mong muốn những khu vực này trở nên hấp dẫn nhất có thể nhằm phản ánh khả năng phục hồi mà 
các doanh nghiệp này đã thể hiện suốt năm ngoái và nửa đầu năm nay khi vượt qua những hạn chế của đại 
dịch COVID-19. Để thực hiện điều này, Thị Trưởng Victoria Woodards và Hội Đồng Thành Phố đã khởi xướng 
chương trình Tidy-up Tacoma 2021. Bắt đầu từ Tháng Chín và triển khai đến hết Tháng Mười Một, các nhân 
viên Thành Phố sẽ ra tỏa ra các nhánh đường chính của Khu Vực Doanh Nghiệp Tập Trung để dọn sạch rác/
mảnh vụn, tiến hành xóa bỏ các hình vẽ bậy, tu sửa cảnh quan lối đi công cộng, dọn quét đường, v.v

NGUỒN LỰC DỌN DẸP KHU PHỐ CỘNG ĐỒNG
Thành Phố sẽ cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ hiện có cho các cư dân quan tâm đến việc tổ 
chức một sự kiện dọn dẹp của cộng đồng. Các dịch vụ bao gồm chương trình Call-2-Haul miễn phí có 
thể được sử dụng tối đa 2 lần mỗi năm, các chương trình Adopt-a-Spot, Neighborhood Litter Patrol, 
v.v. Để biết danh sách đầy đủ Các Chương Trình Dọn Dẹp Khu Phố Tacoma dành cho những cư dân trợ 
giúp vấn đề rác thải của cá nhân lẫn trong cộng đồng, hãy truy cập cityoftacoma.org/cleanup.

Các Khu Vực Doanh Nghiệp Tập Trung 
Stadium và Hilltop hiện đang được triển 
khai theo dự án Sound Transit cho Phần Mở 
Rộng Liên Kết Tacoma Hilltop. Nhằm đảm 
bảo công việc theo đúng tiến độ và không bị 
gián đoạn, Sound Transit sẽ làm việc với nhà 
thầu của mình để dọn dẹp xung quanh các 
địa điểm thi công của họ, đặc biệt là xóa bỏ 
mọi hình vẽ bậy trên các biển báo và thiết bị 
thi công. Thành Phố cũng sẽ tiến hành việc 
xóa bỏ hình vẽ bậy và dọn dẹp rác.

Địa điểm: Ngày bắt đầu dự kiến

Dome Business District 13 Tháng Chín, 2021
McKinley Hill 23 Tháng Chín, 2021
Lincoln 28 Tháng Chín, 2021
Portland Avenue 1 Tháng Mười, 2021
Pacific Avenue 6 Tháng Mười, 2021
Nam Tacoma 18 Tháng Mười, 2021
Oakland Madrona 21 Tháng Mười, 2021
Fern Hill 27 Tháng Mười, 2021
6th Avenue 29 Tháng Mười, 2021
Tacoma Narrows 4 Tháng Mười Một, 2021
Ruston Point Defiance 4 Tháng Mười Một, 2021
Proctor 8 Tháng Mười Một, 2021
Old Town 12 Tháng Mười Một, 2021
Gateways 16 Tháng Mười Một, 2021

Để biết thêm thông tin về chương trình Tidy-up Tacoma 2021, hãy 
truy cập cityoftacoma.org/tidyup hoặc gọi số (253) 591-5000.


