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Ngừng hoạt động hoàn toàn khu vực giao lộ giữa S Jackson Street và Second Ave S 
3 tháng Năm tới hết 5 tháng Năm 

SEATTLE — Bắt đầu từ 7 giờ tối  thứ Sáu, ngày 3 tháng Năm và tiếp tục cho tới 6 giờ sáng thứ 
Hai, 6 tháng Năm giao lộ giữa South Jackson Street và Second Avenue South ở Pioneer Square 
sẽ ngừng hoạt động giao thông đi lại để tạo điều kiện cho việc xây đường ray cho xe điện First 
Hill Streetcar.  

Trong thời gian thực hiện công trình này, việc tiếp cận khu vực địa phương, việc đi lại của khách 
bộ hành và việc tiếp cận các cơ sở thương mại vẫn sẽ được duy trì.  

Do giao lộ giữa đường Second và Jackson ngừng hoạt động nên các con đường sau đây sẽ được 
sử dụng: 

 Đường Jackson đi theo hướng Đông sẽ được chuyển sang First Avenue South, Yesler 
Way và Second Avenue Extension South  

 Đường Jackson đi theo hướng Tây sẽ được chuyển sang Fourth Avenue South, 
Prefontaine Place South, Yesler Way và First Avenue South. 

 Second Avenue South đi theo hướng Bắc và hướng Nam sẽ được chuyển sang First 
Avenue South hoặc Second Avenue Extension South.  

 
Thành phố Seattle đang phối hợp với Sound Transit để xây hệ thống xe điện First Hill Streetcar 
với ngân quỹ tài trợ qua kế hoạch mở rộng hệ thống giao thông công cộng Sound Transit 2 (ST2) 
đã được cử tri bỏ phiếu phê chuẩn năm 2008.   Công trình dự kiến sẽ hoàn tất vào mùa xuân 
2014.  
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng tới website của dự án tại www.seattlestreetcar.org.  
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