
 

ການມ້າງທ າລາຍຖະໜົນ 2530 ຮ່ອມ 9  
 

ໂຄງການລິເລ ີ່ ມການຈັດສັນເຮືອນລາຄາຖືກຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (California Affordable 

Housing Initiativ) ເຊິີ່ ງເປັນໂຄງການໃນເຄືອຂອງອົງການຈັດສັນເຮືອນໃນເມືອງໂອກແລນ 

(Oakland Housing Authority) ແມີ່ນຈະດໍາເນ ນການລະງັບວັດສະດຸທ ີ່ ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ 

ຫ ັ ງຈາກນັັ້ ນກໍີ່ ມັ້ າງທໍາລາຍຕຶກອາຄານອະພາດເມັນທ ີ່ ບໍີ່ ມ ຜ ັ້ ຢ ີ່ອາໄສຕາມຖະໜົນ  2530 ຮີ່ອມ 9 

ນັບຕັັ້ ງແຕີ່ເດືອນກຸມພາຫາເດືອນເມສາຂອງປ  2022. 

ການມັ້ າງທໍາລາຍຕຶກອາຄານເຫ ົີ່ ານ ັ້ ຈະນໍາອອກຄວາມສີ່ຽງຢີ່າງຕໍີ່ ເນືີ່ ອງຂອງການມ ໂຄງສັ້າງທ ີ່ ບໍີ່ ມ 

ຜ ັ້ ຢ ີ່ອາໄສ ແລະ ບໍີ່ ປອດໄພໃນທ ີ່ ດິນນ ັ້ . 
 

ມັນຈະມ ຜົນກະທົບບາງຢີ່າງຕໍີ່ ເພືີ່ ອນບັ້ ານທ ີ່ ຢ ີ່ ບໍລິເວນຖະໜົນ 2530 ຮີ່ອມ 9 

ໃນລະຫວີ່າງຂະບວນການລະງັບ ແລະ ການທໍາລາຍມັ້ າງ. CAHI ແລະ 

ຜ ັ້ ຮັບເໝົາຂອງຕົນຈະເຮັດວຽກຢີ່າງດຸໝັີ່ ນເພືີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບເຫ ົີ່ ານ ັ້ . 
 

ສ ່ ງທ ່ ຕ້ອງຄາດຫວັງ 

ໂຄງການຈະຖືກດໍາເນ ນການເປັນສອງໄລຍະ. ກີ່ອນອືີ່ ນ, ວັດສະດຸທ ີ່ ປະກອບດັ້ວຍໃຍຫ ນ, ສານກົີ່ ວ 

ແລະ PCB ແມີ່ນຈະຖືກແຍກ ແລະ ນໍາອອກຈາກຕຶກອາຄານ. ໄລຍະນ ັ້ ແມີ່ ນເອ ັ້ ນວີ່າ 

ການລະງັບວັດສະດຸທ ີ່ ເປັນອັນຕະລາຍ. ຫ ັ ງຈາກສໍາເລັດການລະງັບແລັ້ວ, 

ຕຶກອາຄານຈະຖືກມັ້ າງທໍາລາຍໂດຍໃຊັ້ເຄືີ່ ອງຈັກກົນໜັກ ແລະ 

ເສດຫັກພັງຈະຖືກນໍາອອກຈາກສະຖານທ ີ່ .  

ນ ັ້ ແມີ່ ນບາງສິີ່ ງທ ີ່ ທີ່ ານສາມາດຄາດການໃນລະຫວີ່າງໂຄງການນ ັ້ : 

• ວຽກງານການລະງັບ ແລະ ການມັ້ າງທໍາລາຍຈະຖືກດໍາເນ ນການລະຫວີ່າງ 7:00 

ໂມງເຊົັ້ າ ແລະ 4:00 ໂມງແລງ, ວັນຈັນຫາວັນສຸກ. 

• ພືັ້ ນທ ີ່ ຈອດລົດບາງແຫີ່ງໃນຖະໜົນທ ເກົັ້ າຈະຖືກປິດກັັ້ ນ. 

• ມັນຈະມ ການສັນຈອນຂອງລົດບັນທຸກເຂົັ້ າ ແລະ ອອກຈາກສະຖານທ ີ່ .  

ໃນລະຫວີ່າງໄລຍະການລະງັບ (ເດືອນກຸມພາຫາກາງເດືອນມ ນາ: 

• ກິດຈະກໍາການລະງັບທັງໝົດຈະຖືກດໍາເນ ນການຕາມ CalOSHA, U.S. EPA ແລະ 

ລະບຽບການອືີ່ ນໆທ ີ່ ມ ຜົນບັງຄັບໃຊັ້ສໍາລັບຄວາມປອດໄພ, ການຄວບຄຸມ ແລະ 

ການກໍາຈັດຖິັ້ ມ. 

• ໃຍຫ ນທັງໝົດທ ີ່ ຈໍາເປັນຕັ້ອງມ ການລະງັບແມີ່ນຢ ີ່ຂັ້ າງໃນຫັ້ອງເຊົີ່ າໃນອະພາດເມັນ. 

ມາດຕະການຄວບຄຸມຈະຖືກສັ້າງຕັັ້ ງຂຶັ້ ນ ແລະ 

ວັດສະດຸທ ີ່ ປະກອບມ ໃຍຫ ນຈະຖືກນໍາອອກທັງໝົດ, ປິດໃສີ່ຖົງ ແລະ 

ນໍາອອກຈາກຕຶກອາຄານເພືີ່ ອໄປກໍາຈັດຖິັ້ ມ. 

• ທ ີ່ ປຶກສາການທົດສອບສິີ່ ງແວດລັ້ອມຈະດໍາເນ ນການທົດສອບອາກາດໃນລະຫວີ່າງວຽ

ກງານການລະງັບເພືີ່ ອໃຫັ້ແນີ່ ໃຈວີ່າວັດສະດຸທ ີ່ ເປັນອັນຕະລາຍຈະບໍີ່ ຖືກປີ່ອຍອອກສ ີ່ອາ

ກາດ. 

• ທີ່ານອາດໄດັ້ຍິນສຽງລົມຈາກພັດລົມ ແລະ ເຄືີ່ ອງດ ດຝຸີ່ນ. 

• ທີ່ານອາດເຫັນພະນັກງານທ ີ່ ສວມໃສີ່ຊຸດປັ້ອງກັນ ແລະ ເຄືີ່ ອງຫາຍໃຈ ເຊິີ່ ງເຮັດວຽກໃນ 

ແລະ ບໍລິເວນຕຶກອາຄານ. 

ໃນລະຫວີ່າງໄລຍະການມັ້ າງທໍາລາຍ (ກາງເດືອນມ ນາຫາເດືອນເມສາ): 

• ຜ ັ້ ຮັບເໝົາມັ້ າງທໍາລາຍຈະໃຊັ້ລົດຂຸດຈົກ ແລະ 

ເຄືີ່ ອງຈັກກົນໜັກອືີ່ ນໆເພືີ່ ອມັ້ າງທໍາລາຍຕຶກອາຄານ.  

• ຜ ັ້ ຮັບເໝົາມັ້ າງທໍາລາຍຈະສ ດນໍັ້ າໃສີ່ຕຶກອາຄານເພືີ່ ອຫ ຸ ດປະລິມານຂ ັ້ ຝຸີ່ນໃຫັ້ຫ າຍເທົີ່ າທ ີ່

ເປັນໄປໄດັ້ . 

• ຂະບວນການມັ້ າງທໍາລາຍຈະກໍີ່ ໃຫັ້ເກ ດຂ ັ້ ຝຸີ່ນ ແລະ 

ເສດຂ ັ້ ເຫຍືັ້ ອທ ີ່ ຈະຕົກລົງໃສີ່ທ ີ່ ດິນຂອງເພືີ່ ອນບັ້ ານ. 

ຜ ັ້ ຮັບເໝົາມັ້ າງທໍາລາຍຈະເກັບເສດຂ ັ້ ເຫຍືັ້ ອໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ຕົກລົງໃສີ່ທ ີ່ ດິນຂອງເພືີ່ ອນບັ້ ນ. 

• ທີ່ານອາດໄດັ້ຍິນສຽງດັງຈາກອຸປະກອນມັ້ າງທໍາລາຍ. 

ການໃຊັ້ເຄືີ່ ອງຈັກກົນໜັກແມີ່ນຈະຖືກຈໍາກັດເວລາພຽງ 7:30 ໂມງເຊົັ້ າ ຫາ 4:00 

ໂມງແລງ, ວັນຈັນຫາວັນສຸກ. 

• ທີ່ານອາດເຫັນສີ່ວນຕີ່າງໆຂອງຕຶກອາຄານແກວີ່ງ ແລະ ໂຍກໄປມາ 

ໃນຂະນະທ ີ່ ມັນກໍາລັງຖືກມັ້ າງທໍາລາຍ. 

ໃນຂະນະທ ີ່ ເຫດການນ ັ້ ອາດເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ຄວນລະວັງ, ມັນກໍີ່ ເປັນເລືີ່ ອງປົກກະຕິ. 

ການມັ້ າງທໍາລາຍຈະຖືກດໍາເນ ນການໂດຍຜ ັ້ ຄວບຄຸມເຄືີ່ ອງຈັກກົນທ ີ່ ມ ປະສົບການ 

ເຊິີ່ ງຈະມັ້ າງຕຶກອາຄານລົງຢີ່າງປອດໄພ ແລະ ມ ການຄວບຄຸມ. 

ແມ່ນຫຍັງຄືບາດກ້າວຕ ່ ໄປສ າລັບຖະໜົນ 2530 ຮ່ອມ 9 ? 

ພວກເຮົາເຊືີ່ ອວີ່າມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍີ່ ບໍລິເວນໃກັ້ຄຽງ 

ໂດຍການນໍາເອົາຕຶກອາຄານທ ີ່ ບໍີ່ ມ ຜ ັ້ ຢ ີ່ອາໄສແຫີ່ງນ ັ້ ອອກ. ໃນສອງສາມປ ຂັ້າງໜັ້ າ, CAHI 

ຄາດການທ ີ່ ຈະພັດທະນາເຮືອນລາຄາຖືກຂຶັ້ ນໃໝີ່ຕາມຖະໜົນ 2530 ຮີ່ອມ 9 . CAHI 

ຈະຈັດໃຫັ້ມ ການຕັດຫຍັ້ າເປັນໄລຍະ ແລະ ການຄວບຄຸມຂ ັ້ ເຫຍືັ້ ອຕາມຖະໜົນ 2530 ຮີ່ອມ 9 

ໃນຂະນະທ ີ່ ສະຖານທ ີ່ ຍັງບໍີ່ ມ ຜ ັ້ ຢ ີ່ອາໄສ. 

ຂ ້ ມູນຕ ດຕ ່  

ຖັ້າທີ່ານມ ຄໍາຖາມ ຫ ື  ຄວາມກັງວົນໃດໜຶີ່ ງກີ່ຽວກັບໂຄງການລະງັບ ແລະ ການມັ້ າງທໍາລາຍ ຫ ື  

ຖັ້າເກ ດບັນຫາຂຶັ້ ນໃນລະຫວີ່າງວຽກງານໃນສະຖານທ ີ່ , ກະລຸນາຕິດຕໍີ່  Jonathan Young, 

ຜ ັ້ ຈັດການໂຄງການຂອງ CAHI ທ ີ່ ເບ  (510) 587-2190 ຫ ື  2530NinthAve@oakha.org. ຂໍັ້ ມ ນ 

ແລະ ການລາຍງານເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ຽວກັບໂຄງການແມີ່ນຈະມ ໃຫັ້ທ ີ່  cahi-
oakland.org/9thavenue. 
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