Chúng tôi đang xây dựng một phầ n mới của Bê ̣nh viê ̣n!
Làm sao để quý vi ̣ có thể vào phıa
́ bê ̣nh viê ̣n cũ?
Giai đoạn xây dự ng này của chúng tôi bao gồ m Bãi Đậu xe Bệnh nhân và các tòa nhà khác. Đây
là những gı̀ quý vi ̣ cầ n biế t. Viê ̣c đóng đường và lằ n đường đã bắ t đầ u vào ngày 30 tháng
Giêng. Vài đường sẽ đóng tới tháng 5 (Nhı̀n vào bản đồ trang sau.)
Viê ̣c đóng đường – Đã bắ t đầ u thứ Bảy, ngày 30 tháng Giêng.
• Đường Yale từ Lomas đế n Camino de Salud bi ̣ đóng tới cuố iTháng 5.
•

Lằ n đường bề n trái đi ra hướng tây trên đường Lomas giữa lố i vào phòng cấ p cứu Bệnh
Viện UNM và đường Yale bi ̣ đóng tới ngày 21, tháng 4.

•

Vui lòng chú ý, lố i vào tại ngã tư Lomas và Yale bi ̣ đóng tới khi có thông báo.

2 điể m vào Khuôn viên Chı́nh từ Bê ̣nh viê ̣n và Phı́a Bắ c Khuôn viên đường Lomas thı̀ vẫn
mở.
Các điể m vào tại 2 ngã tư Lomas/University và Lomas/Stanford và lố i đi bộ qua đường vẫn mở
(Xem các ngôi sao màu cam trên bản đồ .)
Làm thế nào đế n Bê ̣nh viê ̣n và baĩ đâ ̣u xe của Bê ̣nh viê ̣n bây giờ:
Bắ t đầ u 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 bắ c. Đi theo lằ n đường phải.
•

Rấ t nhanh quý vi ̣ sẽ tới đèn xanh đỏ mới ở đường Tucker. Quẹo phải (hướng đông).

•

Tiế p tục chạy theo hướng đông trên đường Tucker qua khỏi bảng dừng đầ u tiên cho tới khi quý vi ̣
đế n ngã tư có bảng dừng 4 hướng ở đường Yale.

•

Quẹo phải (hướng nam).

•

Con đường chạy dọc theo hàng rào xây dự ng. Sẽ có đường cong phıa
́ trái nơi như là ngỏ
cụt.

•

Đi theo con đường đó hướng về bên trái. Nó sẽ dẫn quý vi ̣ xung quanh khu đang xây
dự ng vào bãi đậu xe hay khu vự c thả khách xuố ng xe.

Chúng tôi đề nghi…
̣
•

Vui lòng đặt kế hoach thêm 30 phút sớm để tới cuộc hẹn.

Chúng tôi đang nỗ lực để giúp quý vi!̣
Chúng tôi đang thự c hiện các bước trong quá trın
̀ h xây dự ng để giúp quý vi ̣ đế n đượ c nơi cầ n
đế n. Trong khi mọi việc đang thay đổ i, chúng tôi sẽ làm hế t sức để cập nhật thông tin cho quý vi.̣
Vui lòng xem cập nhật gầ n đây nhấ t trên trang mạng ở điạ chı̉ unmhealth.org/road-closures hay
gọi 505-272-2111 để biế t thông tin mợ i nhấ t.

Cám ơn sự kiên nhẫn của quý vi!̣
Đượ c HLO
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