
 

 

Peter Hahn, Director 

Seattle Municipal Tower, 700 5th Avenue, Suite 3800, PO Box 34996, Seattle, WA 98124-4996 
Tel: (206) 684-ROAD   Tel: (206) 684-5000   Fax: (206) 684-5180 

Web: www.seattle.gov/transportation 
An equal opportunity employer. Accommodations for people with disabilities provided on request. 

Traffic Advisory

Contact:  Marybeth Turner (206) 684-8548 
For Immediate Release  
Ngày 1 tháng Tám, 2013  

 
Tạm đóng làn đường trên đường 12th Avenue South  

tại South Jackson Street vào cuối tuần 
10-11 tháng Tám 

 
 

SEATTLE —Vào cuối tuần có ngày 10 tháng Tám, sẽ tạm đóng 12th Avenue South đối với 
luồng xe đi qua về hướng bắc tại South Jackson Street ở Little Saigon Neighborhood.  Một nhà 
thầu làm việc cho Sở Giao Thông Seattle đang xây lại các phần đường South Jackson Street giữa 
Fifth Avenue South và 14th Avenue South cho dự án First Hill Streetcar nên cần phải tạm đóng 
để thực hiện công trình này.   
 

Luồng xe đi hướng bắc trên đường 12th Avenue South sẽ được chuyển hướng sang South 
Jackson Street, Boren Avenue, và 12th Avenue South.  Tại điểm này, xe cộ có thể tiếp tục đi 
theo hướng bắc trên đường 12th Avenue South hoặc đi đường East Yesler Way, Boren Avenue 
và 12th Avenue South theo hướng nam để quay lại Little Saigon. Không có giới hạn đối với 
luồng xe đi theo hướng đông và hướng tây trên đường South Jackson Street và sẽ cho phép luồng 
xe đi hướng nam trên đường 12th Avenue South đi qua South Jackson Street. Đồng thời, đường 
đi dành cho người đi bộ và đường ra vào các cơ sở thương mại vẫn giữ nguyên.  

 
Khi hoàn tất, xe điện First Hill Streetcar sẽ có mười trạm dọc theo lộ trình dài hai dặm rưỡi từ 
South Jackson Street và Occidental Avenue South tới Broadway và Denny Way. 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 giữa năm 2014.  Để biết 
thêm thông tin, vui lòng tới website của dự án tại www.seattlestreetcar.org. 
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