
 

  

  

Chúng tôi đang xây dựng môṭ phần mới của Bêṇh viêṇ!   
Làm sao để quý vi ̣có thể vào phı́a bêṇh viêṇ cũ?  
 
Giai đoaṇ xây dựng này của chúng tôi bao gồm Bãi Đâụ xe Bêṇh nhân và các tòa nhà khác. Đây 
là những gı̀ quý vi ̣cần biết. Viêc̣ đóng đường và lằn đường đa ̃bắt đầu vào ngày 30 tháng 
Giêng. Vài đường se ̃đóng tới tháng 5 (Nhı̀n vào bản đồ trang sau.)   
 
Viêc̣ đóng đường – Đa ̃bắt đầu thứ Bảy, ngày 30 tháng Giêng.  

• Đường Yale từ Lomas đến Camino de Salud bi ̣đóng tới cuốiTháng 5.  
• Lằn đường bền trái đi ra hướng tây trên đường Lomas giữa lối vào phòng cấp cứu Bêṇh 

Viêṇ UNM và đường Yale bi ̣đóng tới ngày 21, tháng 4. 
• Vui lòng chú ý, lối vào taị ngã tư Lomas và Yale bi ̣đóng tới khi có thông báo. 

2 điểm vào Khuôn viên Chı́nh từ Bêṇh viêṇ và Phı́a Bắc Khuôn viên đường Lomas thı̀ vâñ 
mở.  
Các điểm vào taị 2 ngã tư Lomas/University và Lomas/Stanford và lối đi bô ̣qua đường vẫn mở 
(Xem các ngôi sao màu cam trên bản đồ.)  
 
Làm thế nào đến Bêṇh viêṇ và baĩ đâụ xe của Bêṇh viêṇ bây giờ:  
Bắt đầu thứ Bảy, ngày 30 tháng Giêng tới tháng 5 (Xem đường kẻ màu vàng trên bản đồ):  

• Từ ngã tư Lomas và University, đi về hường bắc. Đi theo lằn đường phải.  
• Rất nhanh quý vi ̣sẽ tới đèn xanh đỏ mới ở đường Tucker. Queọ phải (hướng đông).   
• Tiếp tuc̣ chaỵ theo hướng đông trên đường Tucker qua khỏi bảng dừng đầu tiên cho tới khi quý vi ̣

đến ngã tư có bảng dừng 4 hướng ở đường Yale.   
• Queọ phải (hướng nam). 
• Con đường chaỵ doc̣ theo hàng rào xây dựng. Sẽ có đường cong phı́a trái nơi như là ngỏ 

cuṭ.  
• Đi theo con đường đó hướng về bên trái. Nó sẽ dẫn quý vi ̣xung quanh khu đang xây 

dựng vào bãi đâụ xe hay khu vực thả khách xuống xe.  
Chúng tôi đề nghi…̣  

• Vui lòng đăṭ kế hoach thêm 30 phút sớm để tới cuôc̣ heṇ.  

Chúng tôi đang nỗ lực để giúp quý vi!̣ 
Chúng tôi đang thực hiêṇ các bước trong quá trı̀nh xây dựng để giúp quý vi ̣đến được nơi cần 
đến. Trong khi moị viêc̣ đang thay đổi, chúng tôi sẽ làm hết sức để câp̣ nhâṭ thông tin cho quý vi.̣ 
Vui lòng xem câp̣ nhâṭ gần đây nhất trên trang maṇg ở điạ chı ̉unmhealth.org/road-closures hay 
goị 505-272-2111 để biết thông tin mợi nhất.   

 

Cám ơn sự kiên nhâñ của quý vi!̣ 

Được HLO                 
chấp thuâṇ 
2/21 812-1499 

https://unmhealth.org/road-closures.html
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