
Quý vị tham gia sự kiện này hoàn 
toàn miễn phí, sẽ không cần phải 

trả phí vào cổng và đậu xe.

Thông tin liên lạc: Giám Đốc Dự Án TxDOT, Mr. Stephen Endres, P.E. Stephen.Endres@txdot.gov. | (214) 320-4469

Dự án mở rộng nhánh đường Spur 399 
từ Đại Lộ US 75 đến US 380

Mã điều lệ CSJs: 0364-04-051, 0047-05-058, 0047-10-002

Sheraton McKinney Hotel 
Địa điểm tại phòng Throckmorton Ballroom

Thứ 5, Ngày 10 tháng 11, 2022
Từ 5:30 p.m. đến 7:30 p.m. (Giờ chiều)

HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG 
ĐẾN BUỔI HỌP:

1900 Gateway Blvd., 
McKinney, TX 75070

Nếu quý vị đến từ hướng Đông:
• Đi theo hướng Tây trên đường E 

University Drive (US 380)
• Rẽ về hướng nam trên SH 5/ McDonald 

St
• Đi theo hướng Tây Spur 399 và exit
• Đi theo hướng Medical Center và exit, 

khách sạn Sheraton nằm phía bên phải

Nếu quý vị đến từ hướng Tây:
• Đi theo hướng Đông đường E University 

Drive (US 380) và rẽ về hướng nam US 
75

• Rẽ vào đoạn đường nối tới SH 5
• Theo hướng Bắc US 75 và exit
• Rẽ vào đường nối theo đường hơp 

frontage
• Rẽ phải vào Gateway Blvd, khách sạn 

Sheraton nằm phía bên phải

ĐỊA ĐIỂM BUỔI HỌP GẶP MẶT TRỰC TIẾP

Buổi điều trần trực tuyến online không 
phải là sự kiện trực tiếp.

Theo dõi điều trần công khai online bất cứ thời điểm nào  từ Thứ 
Năm ngày 10 tháng 11, 2022 5:30 p.m. đến tối Thứ Bảy, Ngày 10 
tháng 12 11:59 p.m. Quý vị có thể đăng nhập bằng cách chụp hình 
vuộng QR code ở trang này bằng điện thọai di động hoặc bản 

tablet hoặc tra cập trang web:

 www.keepitmovingdallas.com/Spur399

Nội dung của buổi điều trần được truyền tải Online và qua buổi họp 
gặp mặt trực tiếp đều như nhau.

THEO DÕI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI ONLINE


