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Good To Go!

Thông báo cho quý vị về việc xây dựng, giao thông và các hoạt

Mở Rộng Dịch Vụ Di Chuyển

Mùa Khói

Vào tháng 9, King County Metro và Thành phố Seattle,
thông qua sự cử tri phê chuẩn về lợi ích di chuyển ở
Seattle, sẽ bổ sung thêm 650 chuyến xe buýt hàng tuần
để cung cấp dịch vụ vận chuyển cả ngày thường xuyên
hơn, kết nối được cải thiện vào ban đêm và cuối tuần,
tăng sức chứa các tuyến
đường đi lại phổ biến và cải
thiện mạng lưới vận chuyển
trên khắp Seattle.

Do cháy rừng, chúng ta có thể phải ứng
phó một mùa hè trong với mùi khói.
Tìm hiểu làm thế nào để an toàn và tìm
đến với những người không chịu được
với không khí xấu.

Bảo Vệ Đường Xe Đạp Mới
Hướng Nam Trung Tâm Thành Phố sẽ thành lập Mạng
Lưới Xe Đạp vào tháng 9 để kết nối mọi người đi xe
đạp với C/ID và sự kết hợp giữa đường số 2nd Ave và S
Dearborn St. Dự liệu sẽ có một
làn đường xe đạp được bảo vệ
trên đường số 2nd Ave Ext S, S
Main St, và đường số 5 Ave S
phía bắc của S King St.

Sẽ Gỡ Bỏ Bảng Dừng Lại ở Đường Xe Điện trên
Waterfront
Trạm xe điện cũ tại đường số 5 Ave S và đường S
Jackson sẽ bị phá đi để làm lại đường an toàn hơn cho
người đi xe đạp.

Nhà Vệ Sinh Hing Hay
Seattle Parks & Recreation sẽ làm thêm một phòng vệ
sinh sử dụng khi cần và trạm hướng dẫn du khách ở
khu vực phía đông bắc của công viên dưới tầng hầm
của khách sạn Bush. Phòng vệ sinh sẽ mở cửa cho công
chúng khi có người hướng dẫn tại công viên. Kế hoạch
và thiết kế sẽ tiến hành vào mùa hè này. Dự kiến hoàn
thành: Mùa hè 2021.

Làm Rộng Thêm Lối Đi Bộ Trên Đường S
Jackson
Lối đi bộ sẽ được mở rộng thêm ở
phía bắc của đường S Jackson St giữa
đường số 2nd Ave Ext S và đường số
4th Ave S. Các lề đường sẽ được làm
lại.

Thêm Thông Tin
Các trang mạng cho tất cả các dự án được đề cập ở đây
có thể được tìm thấy tại:
http://bit.ly/summer19-CID
Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với Danielle (người
nói tiếng Anh) tại 206-256-5973;
Danielle.friedman@seattle.gov.
http://bit.ly/summer19-CID

Sắp tới: Mùa Thu và Mùa Đông
Hệ Thống Sounder Sẽ Tăng Thêm Sự Phát Triễn
Về Phía Nam

Shop the Squeeze
Sẽ trúng giải Visa hoặc ORCA giá trị $100 đô la khi quý
vị đến các doanh nghiệp nhỏ ở Belltown, Khu phố TàuID, Little Sài Gòn, Quảng Trường Tiền Phong (Pioneer
Square) và Trung Tâm Bán Lẻ bằng cách sử dụng bất kỳ
phương tiện giao thông nào mà quý vị không tự lái. Để
tham gia hoặc quảng bá cuộc thi tới khách hàng của quý
vị, hãy vào trang web seattle.gov/shopthesqueeze hoặc
theo dõi @seattleeconomy.

Khu Phố Greenway Trên Đường S King
Việc xây dựng khu phố xanh trên con
đường S King từ 5 Ave S đến 18th Ave S
sẽ bắt đầu vào cuối tháng Bảy. Tìm cách
để cải tiến tại các nơi và các giao lộ trên
đường S King và Rainier Ave.

Hệ thống xe điện Sound
Transit đang đánh giá các
phương cách để mở rộng
thêm các tuyến đường sắt
đi lại trên các tuyến đường nổi tiếng về hướng
Nam, sẽ kết nối đường Lakewood và đường King Station
ở Seattle. Phương cách bao gồm các chuyến tàu dài hơn
và các dịch vụ bổ sung trong tuần. Để tìm hiểu thêm và
cung cấp ý kiến xin vào trực tuyến trên mạng để cung
cấp ý kiến từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 9.

Sound Transit - Thay Đổi Dịch Vụ Trong Tháng 9
Bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, Sound Transit Express Route
554 một lần nữa sẽ phục vụ trong khu vực C/ID theo
hướng đông. Nó sẽ dừng lại ở South Jackson Street và
Maynard Avenue South.

Thu Phí Đường Hầm SR 99
Thu phí đường hầm SR 99 bắt Goo
d To Go
!
đầu vào mùa thu này. Lệ phí
sẽ tăng từ $ 1 đến $ 2,25 với
vé Good To Go!. WSDOT đang tặng Good To
Go! miễn phí! Vé tại 99tunnel.com. Chuẩn bị trước
khi thu phí bắt đầu và chấp nhận những thay đổi
trong giao thông trung tâm thành phố

Nối kết 2020
Dự án, Liên kết tàu tốc hành! Bắt đầu từ tháng 1 năm
2020, dự định sẽ bị chậm trễ trên toàn hệ thống và
thay đổi nền tảng tại các trạm ở Trung Tâm Quốc Tế/
Khu Phố Tàu (International District/China Town) và
trạm Pioneer Square cho đến tháng 3 để các công nhân
có thể xây dựng các chuyến xe xe tốc hành đến Miền
Đông (Eastside). Tạm thời các hành khách đi qua trạm
Pioneer Square sẽ chuyển giữa các chuyến tàu trên một
trạm mới, được xây dựng tạm thời.

http://bit.ly/summer19-CID

