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Đóng một phần giao lộ giữa đường 12th Avenue South  
và South Jackson Street 

Ngày 22 tháng 2 
 
 
SEATTLE — Bộ Giao Thông Vận Tải Seattle (SDOT) sẽ đóng một phần giao lộ giữa đường 12th 
Avenue South và South Jackson Street ở Khu Little Saigon vào thứ 7 ngày 22 tháng 2 từ 5 giờ 
sáng đến 10 giờ tối. Đường South Jackson Street sẽ vẫn mở cho xe cộ lưu thông về hướng tây và 
hướng đông. Xe cộ lưu thông về hướng bắc và hướng nam trên đường 12th Avenue South buộc 
phải quẹo phải tại đường South Jackson Street. Việc đóng giao lộ này cần thiết để lắp đặt hệ 
thống điện trên không liên quan đến công trình xe điện First Hill Streetcar. 
 
 
Cảnh sát và người điều khiển giao thông sẽ có mặt để hỗ trợ dòng giao thông và người đi bộ và 
để đảm bảo ra vào được các khu thương mại và dân cư. Tất cả lối đi qua đường sẽ mở và các lối 
đi vòng sau đây sẽ được tạo ra: 
Xe đi về hướng bắc trên đường 12th Avenue South sẽ được chuyển hướng: 

Đi về hướng đông trên đường South Jackson Street đến Boren Avenue South 
Quẹo về hướng tây bắc trên đường Boren Avenue South để quay lại đường 12th Avenue 
South  
 

Xe đi về hướng nam trên đường 12th Avenue South sẽ được chuyển hướng: 
Đi về hướng đông nam trên đường Boren Avenue South đến đường Rainier Avenue 
South 
Quẹo về hướng nam trên đường Rainier Avenue South đến đường South College Street 
Quẹo về hướng tây trên đường South College Street đến đường 15th Avenue South  
Quẹo về hướng bắc trên đường 15th Avenue South để quay lại đường 12th Avenue South  

Để xem bản đồ về tuyến đường đi vòng, vui lòng truy cập trang web của dự án. 

Sau khi hoàn tất, xe điện First Hill Streetcar sẽ có mười trạm dọc theo tuyến đường dài hai dặm 
rưỡi từ South Jackson Street và Occidental Avenue South đến Broadway và Denny Way. Thành 
Phố Seattle đang hợp tác với Sound Transit xây dựng xe điện First Hill Streetcar, với nguồn tài 
trợ được cấp qua cuộc bỏ phiếu năm 2008 phê duyệt kế hoạch mở rộng trung chuyển của Sound 
Transit 2 (ST2). Dự kiến hoàn tất công trình vào giữa năm 2014. Để biết thêm thông tin, vui lòng 
truy cập trang web của dự án tại địa chỉ http://www.seattlestreetcar.org. 
  


