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Coyote Creek Levee Repair Project
Dear Neighbors:

Ha

The Santa Clara Valley Water District is beginning
the first of the short-term improvements along
Coyote Creek. Starting in early June, you will see
crews in your neighborhood repairing 150 feet
of levee near Coyote Creek, near the South Bay
Mobile Home Park in San Jose.
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The project will repair the levee damages sustained
during the storms earlier this year to help provide
continued flood protection to homes and property
along the creek.
Work is expected to begin on June 5 and take
approximately eight work days to complete.*
Project work hours are 8 a.m. to 5 p.m., Monday
through Friday.

Highlighted area indicates project location.

A five-person crew will work at the project site
using a loader, excavators, dump trucks and other
heavy equipment. Expect typical construction noise
during work hours. A water truck will be used to
minimize dust. Trucks and crews will access the
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creek from Oakland Road and Corie Court. Expect
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to be accurate, current, or complete and use of this information is your responsibility.

We are committed to addressing flood protection
along Coyote Creek through short- and long-term
improvements, and continue to advocate for the
resources needed to make these changes.
For more information about the levee repair work,
please contact Hieu Huynh at (408) 630-3757 or
hhuynh@valleywater.org. For all other questions,
please contact Diego Barragan at (408) 630-3063
or dbarragan@valleywater.org.
Thank you,
Santa Clara Valley Water District

* Project start dates and duration may vary due to site conditions
and equipment availability.

Damaged levee along Coyote Creek.

We speak your language
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Dự Án Sửa Chữa Con Đê Dọc Coyote Creek
Ha

Kính Thưa Quý Vị:
Khu Thủy Cục Santa Clara Valley hiện đang khởi sự
bước đầu tiên trong các cải tiến ngắn hạn dọc theo
con lạch Coyote Creek. Bắt đầu từ đầu tháng Sáu, quý
vị sẽ thấy các nhân viên sửa chữa có mặt tại khu xóm
của quý vị để sửa đoạn đê dài 150 feet dọc theo
Coyote Creek, gần the South Bay Mobile Home Park ở
San Jose.
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Dự án sẽ sửa chữa các thiệt hại của con đê do các
trận bão vào đầu năm nay gây ra để giúp bảo vệ cho
nhà cửa và tài sản dọc theo con lạch khỏi bị ngập lụt.
Công trình được dự kiến bắt đầu vào ngày 5 tháng
Sáu và cần khoảng 8 ngày liên tiếp để hoàn tất. Giờ
làm việc của dự án là từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều,
thứ Hai tới thứ Sáu.

Photo captions:
Vùng tô đỏ cho biết địa điểm của dự án.
Con đê bị thiệt hại gần Coyote Creek.

Một đội ngũ gồm năm người sẽ làm việc tại địa điểm
dự án qua việc dùng một máy xúc đất, các máy đào
đất, xe tải chở đất và thiết bị nặng khác. Sẽ thường có
[Graphics]
nhiều tiếng ồn trong các giờ làm việc. Một xe tải chở
• Phần tựa đề màu xanh cùng với biểu trưng của Khu V
nước sẽ được dùng để phun làm giảm bụi đất. Các xe
tải và đội ngũ công nhân sửa chữa sẽ tiếp cận con
• Bản đồ khu vực làm việc
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Chúng tôi quyết tâm bảo vệ cho khỏi bị ngập lụt dọc
theo Coyote Creek qua các cải tiến ngắn và dài hạn,
và tiếp tục ủng hộ việc củng cố các nguồn tài nguyên
cần thiết để thực hiện các thay đổi này.
Để biết thêm thông tin về công trình sửa chữa cho con
đê, xin liên lạc với Hieu Huynh tại số (408) 630-3757
hoặc hhuynh@valleywater.org. Đối với các câu hỏi
khác, xin liên lạc với Diego Barragan tại số (408)
630-3063 hoặc dbarragan@valleywater.org.
Cám ơn quý vị,
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• Nói thêm về chúng tôi
• Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
• Thông tin ghi danh E-newsletter (Bản tin điện tử)
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Chúng tôi nói ngôn ngữ của bạn
•
•
•

Phần tựa đề màu xanh cùng với biểu trưng của Khu V
Bản đồ khu vực làm việc
Hình chụp sự thiệt hại của con đề hiện nay sẽ được s

Khu Thủy Cục Santa Clara Valley
* Ngày bắt đầu dự án và khoảng thời gian có thể thay đổi tùy theo
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các tình trạng của địa điểm và sự sẵn có của thiết bị.
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