
Biên bản họp Tiền Xây Cất ngày 13/3/2009 
Hiện diện: Cha xứ, Ông Thư, Ông Hậu; Bill Geier, Giangtran; Whitenner Jackson: Ed Watkins, Earl 
Smith (Superintendent); Tex Lloyd (Assistant Superintendent); Rick Semko (Project Manager); Mike 
Dolan (PSI). 

1. Sẽ tu chính lịch trình hàng thang 
2. Sẽ có 2 buổi họp mỗi tháng cách nhau 2 tuần vào ngày Thứ Năm vào lúc 1 giờ chiều. 
3. Sẽ bỏ các họa đồ tu chỉnh lên server và cho Ô Thư và Ô Hậu access để vào download và xem. 
4. Đã có Right of Way Permit. Building Permit sẽ có trong tuần tới. 
5. Ngày 23/3 sẽ bắt đầu tẩy trừ asbestos trong vòng từ 8-10 ngày. Toàn thể basement sẽ không 

được sử dụng. 
6. Ngày3 /4 Đức Cha đến làm lễ thêm sức, và Tuần Thánh từ thứ năm đến chúa nhật không trở 

ngại. 
7. Tất cả các kho chứa đồ của các hội đoàn phải dẹp hết trước ngày 23/3, kể cả phòng học hất của 

ca đoàn, Kho chứa đồ của TNTT, HSĐ, và PT/TTHNGĐ… 
8. Trong khi xây cất tuyệt đối trẻ em không được vào các khu vực đang sửa chữa để tránh tai nạn. 
9. Sẽ có lối ra vào dành cho giáo dân xem lễ. 
10. Các ghế quỳ sẽ bỏ đi hai dẫy hai bên dưới nhà và trên lầu, để hãng thầu có thể gắn phun sương, 

làm hệ thống sưởi  mới từ basement xịt lên, và phá vách thông với lobby. Trên cung thánh tối 
chủ nhật sẽ dẹp bàn thờ và vật dụng vào giữa rồi phủ bạt lên trên. 

11. Sẽ rao bán ghế quỳ trên e-bay hay Craig’s List. 
12. Bếp dưới basement không được sử dụng trong thời gian xây cất. 
13. Trong thời gian xây cất hãng thầu sẽ sử dụng toàn bộ bãi đậu xe nhỏ làm chỗ để các trailer, 

dumpster, và nhà cầu di động, cung dụng cụ. Có thể bỏ một số vật dụng phế thải vào dumpster 
của họ. 

14. Nha cứu hỏa sẽ thanh tra và chấp thuận các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn, lối ra vào an toàn 
và hệ thống báo động trong khi xây cất. 

15. Ông dẫn gas không vướng mắc hệ thống dậy điện nên đỡ tốn phí. Không cần tăng thềm gas 
meter. 

16. Cần đảo sâu xuống bên cạnh tháp chuông xuống thêm 6 feet nữa xem loại đất cứng hay mềm hay 
là cát. Nếu cần sẽ phải xúc đi và thay bằng đất tốt trước khi xây nền móng. 

17. Sẽ có một sơ đồ ghi lịch trình các công tác và được cập nhật hóa. 
18.  Sẽ khởi sự đào phần lobby để xây phần lớp học dưới basement, sau đó lên lầu và sau đó làm 

mái. Khi phần này xong mới tính đến việc phá tường chỗ phòng kiến của trẻ em và xây phía 
đường Wakefield. 

19. Việc lót thảm, lót gạch sẽ làm sau cùng. Sẽ làm cái base dưới chân vách tường bằng gỗ chung 
quanh tường phía tầng dưới, trên gác đàn sẽ dung vinyl. 

20. Sẽ không có thành lễ an táng trong tuần, chỉ làm vào ngày thứ bẩy. 
 
Bùi hữu Thư ghi chép 


