Temporary Road Closure
Snohomish County Public Works is temporarily
closing 43rd Avenue SE at 188th Street SE to vehicle
traffic. The closure is scheduled to begin the week of
July 11, 2016 and will be in effect until further notice.
•

Residents north of 188th Street SE can use
35th Avenue SE via 187th Place SE to travel south.

•

Residents at or south of 188th Street SE should use
196th Street SE or Jewell Road as an alternative
route.

Pedestrian access will still be allowed.
For more information visit:
www.snohomishcountywa.gov/43rdAveSE.
Questions? Call 425-388-ROAD (7623) or email
ROAD@snoco.org.

Snohomish County Public Works

Title VI/ADA: Interpreter and translation services for
non-English speakers and accommodations for persons with
disabilities are available upon request. Call 425-388-ROAD
(7623). For questions regarding Public Works’ Title VI Program,
contact our Title VI Coordinator via email at spw-titlevi@snoco.
org, or phone 425-388-6660. Hearing/speech impaired call
711.
第六规章： 可应要求为非英语为母语人士提供提供口译和翻
译服务，以及适用于残疾人士的翻译服务。请致电 425-388ROAD (7623)。若對有关公共事务的第六规章计划上有疑问，
可通过电子邮件 spw-titlevi@snoco.org，或致电 425-3886660，跟我们的第六规章协调员联系。听力/语言障碍者可致
电 711。
영어를 할 줄 모르는 분들을 위한 통역 및 번역 서비스와 장
애인을 위한 편의 서비스를 요청하여 이용하실 수 있습니다.
전화: 425-388-ROAD (7623). 공공 사업 타이틀 VI 프로그램
에 관해 문의 사항이 있는 경우 타이틀 VI 코디네이터에게 이
메일 (spw-titlevi@snoco.org) 또는 전화 (425-388-6660) 로
문의해 주십시오. 청각/언어 장애가 있으신 분은 711 로 전화
해 주십시오.
Dịch vụ thông dịch và phiên dịch cho những người không nói
được tiếng Anh và trợ giúp phương tiện cho người khuyết
tật sẽ được cung cấp khi có yêu cầu. Gọi 425-388-ROAD
(7623). Nếu có thắc mắc liên quan đến Chương Trình Công
Chánh Tiêu Đề VI, xin liên lạc với Phối Trí Viên Tiêu Đề VI
của chúng tôi bằng email ở địa chỉ spw-titlevi@snoco.org,
hoặc điện thoại số 425-388-6660. Những người bị khiếm
thính/bị trở ngại về nói xin gọi số 711.
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