Ngày 28 tháng Năm, 2021
Người gửi thư hàng xóm và các bên liên quan
Cc: Thành phố Austin: Trung tâm Sự kiện Austin (ACE)
Sân vận động Q2 - Sân nhà của CLB Bóng Đá Austin
10414 McKalla Place Austin, Texas 78758
Thân gửi Các Hàng Xóm,
Austin FC, đội bóng của thuộc Major League Soccer (MLS) của thành phố Austin, đã bắt đầu mùa giải khai mạc vào
giữa tháng Tư khi MLS trở lại thi đấu để bắt đầu mùa giải năm 2021. Austin FC sẽ chơi tám trận đầu tiên trên sân
khách và sẽ chính thức khai trương Sân vận động Q2 vào ngày 12 tháng Sáu, năm 2021 cho sự kiện dành riêng cho
các Thành viên Mua Vé Mùa. Sau đó, sân vận động Q2 sẽ tiếp Đội Tuyển Quốc Gia Nữ Hoa Kỳ gặp Nigeria vào ngày
16 tháng Sáu, năm 2021 và trận đấu trên sân nhà đầu tiên của Austin FC vào ngày 19 tháng Sáu với đội San Jose
Earthquakes.
Việc xây dựng Sân vận động Q2, nằm ở góc phía Đông Nam của giao lộ Burnet/Braker, về cơ bản đã hoàn thành vào
ngày 31 tháng Ba, năm 2021. Là một phần của dự án này và với sự phối hợp của nhiều cơ quan Thành phố, các nhà
tư vấn, và kỹ sư, các cải tiến đối với địa điểm và các khu vực lân cận đã được thực hiện. Những cải tiến này bao gồm,
nhưng không giới hạn ở: tín hiệu giao thông tại Đường Aguilar và Đường Braker, và Đường Bright Verde và Đường
Burnet, cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ được cải thiện và một trạm dừng xe buýt sự kiện trên Đường Burnet.
Các cải tiến bổ sung sẽ được thực hiện trong vài năm tới thông qua Văn phòng Chương trình Hành lang của Thành
phố Austin và Cơ quan Giao thông Đô thị Thủ đô để tăng cường khả năng di chuyển của người đi bộ và phương tiện.
Austin FC sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác này và điều chỉnh kế hoạch tiếp cận sự kiện cho phù hợp.
Lịch trình sự kiện sân vận động MLS + Q2
Lịch thi đấu MLS bao gồm 17 trận sân nhà mùa giải năm 2021. Trong suốt năm sẽ có các cuộc thi và sự kiện bổ
sung, thông tin chi tiết sẽ được công bố khi chúng tôi nhận được. Trong suốt một năm thông thường, chúng tôi dự
đoán sẽ lên lịch cho khoảng 30 sự kiện "cháy vé". Điều này có nghĩa là khoảng hơn 20.500 khách trong một sự kiện
có khả năng "cháy vé". Các sự kiện sức chứa sẽ bao gồm các trận đấu bóng đá, buổi hòa nhạc, và các sự kiện thể
thao khác. Sẽ có các sự kiện quy mô vừa và nhỏ khác được lên lịch trong suốt năm. Tuy nhiên, những sự kiện này
sẽ ít ảnh hưởng đến khu vực hơn so với sự kiện cháy vé.
Các Tác động Khi Mở Sân Vận Động Q2
Bao gồm trong tài liệu này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về Kế hoạch Quản Lý Sự Kiện và Kiểm Soát Lưu Lượng. Kế
hoạch này có thông tin về cách Sân vận động Q2 sẽ quản lý khách đến và đi từ các sự kiện, bao gồm việc sử dụng
bảng tin điện tử, nhân viên mặc đồng phục hỗ trợ phân luồng giao thông, và các làn đường có cọc tiêu giao thông
hình nón. Hầu hết các sự kiện được lên lịch vào các cuối tuần và diễn ra vào buổi tối, giúp giảm bớt lưu lượng giao
thông trên các tuyến đường và khắp các khu vực xung quanh Sân vận động Q2 trong thời gian giao thông cao điểm.
Hơn nữa, Sân vận động Q2 được thiết kế để tạo ra lợi thế sân nhà mạnh mẽ trong chính sân vận động, với mái che
và hệ thống âm thanh được thiết kế để giúp giữ cho tiếng cổ vũ và âm nhạc bên trong sân vận động. Trong suốt
mùa giải, sẽ có 'lính canh âm thanh' được bố trí tại vành đai sân vận động để theo dõi và nghiên cứu tác động của
các sự kiện của chúng tôi.
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Hỗ trợ Vùng dân cư gần Sân vận động Q2
Austin FC muốn trở thành một người hàng xóm tốt. Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ ngay khi có câu hỏi hoặc
thắc mắc về các mục như giao thông trước và sau trận đấu, khu vực dân cư và khu vực kinh doanh, bãi đậu xe hoặc
mức độ âm thanh. Quý vị cũng có thể sử dụng tài nguyên tổng đài 3-1-1 của Thành phố Austin cho các câu hỏi khái
quát.
•
•
•
•

Trang Web Lịch Trình Sự Kiện: www.austinfc.com/stadium/events
Trang Sự kiện Đặc biệt Q2 của Thành phố Austin: www.austintexas.gov/Q2Stadium
24/7 Email: neighbors@austinfc.com
Trong một sự kiện, hàng xóm có thể gọi điện hoặc nhắn tin với những thắc mắc hoặc quan tâm. Điện thoại
và tin nhắn này sẽ được giám sát bởi nhân viên tại Sân vận động Q2 trong thời gian diễn ra sự kiện.
o Trong các Sự Kiện Gọi: (512) 855-1930
o Trong các Sự Kiện gửi tin nhắn: 35-ASK-VERDE (35-275-83733)

Lời mời : Họp Khu phố Sân vận động Q2
Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp khu dân cư trực tuyến với một hội đồng từ Sân vận động Q2/Austin FC, nhân viên
của Thành phố Austin từ Trung tâm Sự kiện Austin bao gồm Sở Giao thông Vận tải Austin và Sở Cảnh sát Austin, Văn
phòng Chương trình Hành lang và Capital Metro. Trong cuộc họp này, dự kiến vào lúc 6 giờ chiều Thứ Ba, ngày 8
tháng Sáu, năm 2021, chúng tôi sẽ xem xét các kế hoạch giảm thiểu giao thông trong ngày diễn ra sự kiện và các cập
nhật dài hạn về giao thông và xây dựng.
Để ghi danh tham gia sự kiện trực tuyến miễn phí này, vui lòng sử dụng mã QR bên dưới bằng thiết bị di động của
quý vị.

Sự kiện của Người Hâm Mộ do các doanh nghiệp trong khu vực tổ chức
Đối với các doanh nghiệp quan tâm đến việc nâng cao sức chứa của họ để đáp ứng nhu cầu của lưu lượng khách
hàng bổ sung trong khu vực, có thể phải xin phép bổ sung. Vui lòng truy cập austintexas.gov/ace để biết thêm thông
tin.
Chúng tôi mong muốn tiếp tục là những người hàng xóm tốt, luôn cởi mở để nhận phản hồi và giao tiếp, và quan
trọng nhất, là một địa điểm huyền thoại khác trong Thành phố tuyệt vời của chúng ta.
Trân trọng,

Jordan Enke
Phó Chủ Tịch, Các Vận Hành của Sân Vân Động
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Để có bản dịch của bức thư này sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt, vui lòng sử dụng mã QR bên dưới bằng thiết
bị di động của quý vị.
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