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Chào đón năm 2021
Một mùa cháy rừng 100-năm-có-một, một đại dịch 100-năm-cómột, và rồi một trận lũ 100-năm-có-một. Thật là mười hai tháng thử
thách cho cộng đồng địa phương của chúng ta.
Chúng tôi bắt đầu ấn bản này bằng lời chúc may mắn cho tất cả
mọi người, vì chúng tôi biết rằng nhiều người trong cộng đồng địa
phương đã trải qua các sự kiện thử thách nói trên.
Tại Moorebank Logistics Park, chúng tôi có ý thức về vai trò của
mình trong cộng đồng. Chúng tôi rất tự hào được hỗ trợ các gia
đình và thương nghiệp của địa phương.
Khi cơ sở của chúng tôi phát triển, các hoạt động của chúng tôi
sẽ giúp cộng đồng vững mạnh trở lại thông qua các cơ hội việc
làm mới mẻ cho các gia đình và khách hàng mới cho các thương
nghiệp.
Trong lúc các trận mưa gần đây là do khí hậu khắc nghiệt, điều
này chỉ làm chậm trễ chốc lát trong tiến độ của chúng tôi. Nước lụt
không tràn tới công trường xây dựng nhưng công việc xây cất tạm
dừng vài ngày để chờ cho khu vực được khô ráo.
Mặc dù trở ngại nhỏ nhặt này, ba tháng đầu tiên của đề án khá
thành công. Và năm tới đây hứa hẹn sẽ là một thời gian đầy bận
rộn và có nhiều sự kiện.
Chúng tôi sẽ luôn cập nhật thông tin cho quý vị!

Cập nhật về các công việc địa
phương

Trong sáu tháng cuối năm 2020, Qube đã đầu tư khoảng $35 triệu
vào các hợp đồng lớn với các nhà cung cấp địa phương cho đề án
Moorebank Logistics Park.
Việc đó có nghĩa là khoảng $32 trong mỗi $100 đã được đầu tư
vào các hợp đồng chính yếu trong thời kỳ này – đó là một kết quả
đáng hài lòng.
Với một đề án cần nhiều sự thu mua chuyên biệt mà địa phương
không có sẵn, chúng tôi rất phấn khởi với sự chi tiêu được tập
trung tại các LGAs (khu vực chính quyền địa phương) Liverpool,
Campbelltown, Fairfield và Canterbury-Bankstown là bằng chứng
về các lợi lộc và hiệu quả của việc tìm nhận sự chuyên môn đặt tại
địa phương.
Các công ty địa phương muốn đăng ký trước để làm việc trong đề
án thì có thể đăng ký với Industry Capability Network (Mạng lưới
Năng lực Công nghiệp) qua www.icn.org.au

Đừng chờ đợi!
Đừng chờ đến khi có ấn bản kế tiếp của tờ Cập nhật Thông tin
Cộng đồng mới biết được về những gì xảy ra nơi địa điểm của
chúng tôi. Chỉ cần nhấp chuột trên máy vi tính là quý vị có tin tức
và thông tin tức-thì về Moorebank Logistics Park. Viếng trang mạng
www.simta.com.au bất cứ lúc nào để biết thông tin về các hoạt
động tổng quát, các công tác hiện thời, các tiến trình chuẩn nhận,
sinh hoạt cộng đồng, và nhiều việc khác. Thường xuyên kiểm tra
trang mạng là cách tốt nhất để cập nhật thông tin.

Một cuộc xét duyệt gần đây đã xác nhận rằng Moorebank Logistics
Park tiếp tục là nhà hỗ trợ chính yếu cho doanh nghiệp địa phương.
COMMUNITY NEWS UPDATE APRIL 2021

Hình ảnh từ trên cao (không ảnh) của Moorebank Precinct West cho thấy việc xây dựng đường tránh Moorebank Avenue.

Dự án chấn chỉnh Moorebank
Avenue đã được đệ nạp
Một cột mốc mới đã đạt được cho đề án xây dựng, với việc đệ
nạp dự án kế hoạch chính thức để chấn chỉnh Moorebank Avenue.
Những người lái xe sử dụng đường mới Moorebank Avenue sẽ
được lợi ích từ việc cải tiến đáng kể đến an toàn đường xá và lưu
lượng giao thông, nếu dự án được chuẩn y.
Việc nâng cấp được đề nghị gồm có việc nới rộng Moorebank
Avenue từ một làn đường đến hai làn đường (lane) ở mỗi hướng
từ Anzac Road đến East Hills Railway, cùng với đèn giao thông để
giúp xe cộ dễ hòa nhập vào phía đông của Moorebank Logistics
Park.
Việc chấn chỉnh này sẽ bao quanh biên giới phía đông của địa
điểm xây dựng, giữa cơ sở quốc phòng của MLP và JLU.
Sẽ có một con đường tránh tạm thời được lập ra để giúp xe cộ lui
tới giữa Anzac Road và Chatham Avenue trong thời kỳ xây dựng
của việc nâng cấp con đường.
Vào tháng Ba, Department of Planning, Industry and Environment
(DPIE) (Bộ Quy hoạch, Công nghiệp và Môi trường) đưa dự án ra
triển lãm công khai và mời tất cả thành viên trong cộng đồng hãy
phê bình.
Các đệ nạp này hiện đang được cứu xét và giới chức đang chuẩn
bị Hồi đáp đối với đơn Đệ nạp.
Muốn tìm hiểu thêm, viếng: www.planningportal.nsw.gov.au/
major-projects/project/37891
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Phần ưa thích nhất trong công việc của anh là gì?

Vai trò của tôi giúp tôi làm việc với một nhóm người thật tuyệt vời,
khắp các lĩnh vực của các thương nghiệp, từ vai trò cao cấp của
công ty cho đến những người làm việc tại công trường để thực
hiện đề án. Luôn luôn có một cá tính đàng sau mỗi ngành nghề
hoặc ngành chuyên môn. Tôi được tìm hiểu về việc họ là ai và cách
thức họ tiếp cận/xử trí công việc và cuộc sống của họ.
Hãy kể cho chúng tôi biết điều gì về đề án mà người ta có
thể chưa biết?

Đề án hiện đã đạt được một triệu giờ nhân lực ở phía đông của
công trình. Đây là một kết quả tuyệt vời. Người ta cũng có thể
chưa biết rằng trận cháy rừng vào mùa hè 2019-2020 đã cháy tới
phía sau của các văn phòng tại công trường. Bầu trời lúc đó có
màu cam, thật là một cảm giác kỳ lạ. May mắn là tất cả mọi người
đều đã nghỉ lễ từ ngày hôm trước, do đó chúng tôi không phải di
tản.
Anh sống ở khu vực địa phương?

Vâng, tôi sống tại địa phương này trong bốn năm qua. Tôi chỉ mất
có mười lăm phút để đến sở làm. Tôi thật may mắn – tại Sydney,
người ta thường không có cơ hội cư ngụ gần nơi làm việc như
vậy. Tôi không phải tốn hàng giờ mắc kẹt trong lưu thông mỗi ngày.
Điều gì tốt nhất về việc sinh sống tại vùng tây nam Sydney?
Sinh sống tại nơi đây thật tuyệt. Nơi đây có bản sắc đa văn hóa –
người từ khắp nơi trên thế giới sinh sống tại đây. Trong một ngày,
bạn có thể ra ngoài và trải nghiệm nhiều văn hóa khác nhau.
Nơi nào anh thích đến để ăn uống?

Tôi là người Portuguese (Bồ đào nha), một trong những sở thích
của tôi là ăn uống! Giờ nghỉ ở nơi làm việc, tôi đến Wattle Grove
Shopping Centre. Tiệm Pickle & Lou café có cà phê tuyệt ngon, và
có nhiều tiệm ăn khác để ăn trưa – tiệm gà cũng rất ngon. Ở nhà,
tôi đến Bankstown Central. Có tiệm BBQ Hàn quốc, Tiệm người
Hoa bán thức ăn đem về, tiệm kebab của người Li-băng. Có thật
nhiều lựa chọn.

Giới thiệu về… Carlos Pinho
Việc xây dựng Moorebank Logistics Park sẽ không thể thực hiện
được nếu không có tài năng, kỹ năng và sự tận tâm của các nhân
viên địa phương của chúng tôi.
Trong hàng ngàn công việc làm được tạo ra trong các giai đoạn
xây dựng và hoạt động của đề án, một con số đáng kể các công
nhân viên được và sẽ tiếp tục được tuyển dụng từ địa phương.
Để chào mừng nỗ lực không mệt mỏi của họ sau hậu trường, và
để giúp quý vị biết thêm về đội ngũ của chúng tôi, trong mỗi ấn
bản Cập nhật Thông tin Cộng đồng chúng tôi sẽ giới thiệu về một
thành viên của đội chúng tôi tại địa phương.
Hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu về Carlos Pinho. Carlos
sống tại địa phương và đã công tác với đề án trong chức vụ quản
lý an toàn (safety manager) kể từ tháng Chín năm 2017.
Kể thêm cho chúng tôi biết về vai trò của anh là quản lý an
toàn?

Vai trò của tôi là hợp tác với tất cả các thành viên trong đội để đảm
bảo công việc được thực hiện một cách an toàn. Các hoạt động
tiêu biểu gồm có: giới thiệu cho người mới khi họ vào làm việc,
họp hàng ngày trước khi bắt đầu công việc, duyệt xét tiến trình,
thanh tra và kiểm toán, thẩm định nguy cơ, và lập kế hoạch hoạt
động. Tôi quyết tâm giúp tất cả mọi người để họ an toàn về với gia
đình vào cuối ngày.

Anh được sinh ra tại Portugal?

Tôi được sinh ra tại Porto, Portugal. Tôi đến Úc khi 23 tuổi và tôi đã
ở đây được 22 năm rồi.
Chắc anh là người hâm mộ bóng đá?

Tôi yêu bóng đá. Thời trẻ tôi ủng hộ đội FC Porto và đội của thành
phố tôi ở là Sydney FC. Tôi bắt đầu ủng hộ đội Sydney FC khi tôi
đến Úc và lúc đó không có đội nào ở vùng Tây Sydney. Bây giờ thì
tôi không thể thay đổi khuynh hướng yêu thích của mình nhưng tôi
vẫn có cảm tình với đội Western Sydney Wanderers. Thật vui khi
thấy niềm đam mê bóng đá tại vùng này.
Con của anh có chơi đá banh?

Con tôi tên là Carlos Junior hoặc gọi tắt là“CJ”, thích đá banh.
Nhưng nó yêu thích bóng rổ. Cháu chơi tại sân vận động
Bankstown Bruins. Tôi tự hào về cháu lắm.
Công việc mơ ước của anh là gì?

Nếu tôi có thể chọn bất cứ thứ gì, tôi sẽ làm công việc mà hiện
nay đang làm. Tôi đã được làm việc với mọi người, được theo
đuổi niềm đam mê của mình, nghĩa là giúp cho mọi người được
an toàn. Và công tác trong ngành xây dựng là điều phấn khởi – có
thật nhiều điều xảy ra tại công trường mỗi ngày, luôn có những
điều mới mẻ, và nhiều người làm việc tại đây. Tôi rất biết ơn vì
được làm công việc mình yêu thích.

COMMUNITY NEWS UPDATE APRIL 2021

Nâng cấp Cambridge Road
Về thông tin thêm cho những người lái xe nơi địa phương, Chính
quyền NSW đã khởi sự lập kế hoạch cho việc nâng cấp và nới dài
đường Cambridge Avenue trong tương lai.
Cùng lúc với dự án chấn chỉnh Moorebank Avenue, việc nâng cấp
này sẽ giúp cải tiến việc lui tới M5 South-West Motorway cho các
cư dân địa phương.
Các đặc điểm của việc nâng cấp gồm có việc nhân đôi và nới dài
đáng kể con đường Cambridge Avenue về phía tây từ Moorebank
Avenue đến Campbelltown Road.
Nhưng trong khi đây là một dự án được hoan nghinh, vẫn còn quá
sớm. Transport for NSW vẫn đang thẩm định các lựa chọn cho
việc nâng cấp.
Vào tháng Hai, TfNSW đã hoàn tất hội ý cộng đồng để thu thập
góp ý về các lựa chọn thiết kế được đề nghị và hiện xem xét các
phản hồi/góp ý.
Xem trang đề án chuyên biệt của TfNSW để biết thêm chi tiết:
www.rms.nsw.gov.au/projects/cambridge-ave-glenfieldupgrade/index.html

Quang cảnh chi tiết
Đây là quang cảnh phơi bày của các trận lụt vừa qua tại vùng Tây
Sydney. Steve từ Moorebank Logistics Park thuộc đội nối kết cộng
đồng đã chụp hình này, từ máy bay trực thăng, trong lúc làm việc
thiện nguyện với SES. Steve đã lấy vài ngày nghỉ để hỗ trợ công tác
phục hồi và giúp cho chúng ta được an toàn. Cảm ơn bạn Steve!

Hẹn gặp lại quý vị lần tới!
Ấn bản này kết thúc ở đây. Chúng tôi cũng gửi đến quý vị
các hình ảnh đầy ấn tượng của công tác đang thực hiện
khắp công trường.

Hawkesbury River, Richmond

Vui lòng viếng trang mạng của chúng tôi

Liên lạc
Chúng tôi
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www.simta.com.au
để biết thêm thông tin
Level 27, 680 George Street
Sydney, NSW 2000 Australia

Nếu có câu hỏi cụ thể, vui lòng
gọi đến 1800 986 465
hoặc gửi thắc mắc hoặc góp ý qua email đến
simta@elton.com.au

