NÂNG CẤP PHỐ DEARBORN
TỜ THÔNG TIN

Cải thiện độ an toàn và lưu lượng giao thông
trên phố S Dearborn
Tháng Bảy 2018

MÔ TẢ DỰ ÁN
Chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự án này
vào năm ngoái, bao gồm những công việc như thay đổi hình
dạng làn đường để tăng thêm diện tích cho người đi xe đạp.
Bắt đầu từ mùa hè này, chúng tôi sẽ cải thiện lưu lượng giao
thông và thảm lại các đoạn đường trên phố S Dearborn để
tăng cường độ an toàn và thoải mái cho người tham gia
giao thông.
CÁC HẠNG MỤC TRONG DỰ ÁN
Thảm lại đường và kẻ lại vạch đường trên phố S
Dearborn từ đoạn 9th Ave S đến Rainier Ave S
Kẻ lại vạch đường và sửa chữa tiểu tiết trên vỉa hè
từ đoạn 6th Ave S đến 9th Ave S

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH THI CÔNG &
LỊCH TRÌNH
Chúng tôi dự kiến quá trình thi công sẽ bắt đầu vào tháng
Tảm và kéo dài hết mùa thu năm 2018.
Những vấn đề sẽ xảy ra
• Người dân trong khu vực lân cận có thể phải chịu
tiếng ồn từ đội ngũ thi công và thiết bị cũng như rung
lắc và bụi bẩn
• Đội ngũ thi công thường sẽ phải làm việc vào ban đêm
và ngoài khung giờ cao điểm để đảm bảo lưu thông
phương tiện trên con phố đông đúc này
• Chúng tôi dự kiến sẽ luôn mở 2 làn đường giao thông
• Chúng tôi cũng sẽ luôn duy trì khả năng đi đến khu
kinh doanh và khu dân cư

Bổ sung thiết bị chuyển hướng giao thông ở
Rainier Ave S và phố S Dearborn để giảm thiểu trì
trệ cho những người lái xe và chuyển tiếp, đồng
thời giảm số tài xế đi tắt qua khu vực Jackson
Place lân cận (xem chi tiết ở mặt sau)
Mở rộng làn đi xe đạp được bảo vệ hiện tại để kết
nối theo I-5, nâng cấp biển báo giao thông bằng
cách bổ sung biển báo cho xe đạp và tăng cường
thêm rào chắn giữa làn xe đạp và phương tiện
giao thông đang di chuyển
TIẾP CẬN
Hoạt động tiếp cận cộng đồng bắt đầu từ mùa hè năm 2015
và bao gồm các phiên cung cấp thông tin cũng như họp mặt
với người dân sống trong khu vực lân cận dự án. Trong giai
đoạn thi công thứ hai này, chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ thông
tin cho người dân trong khu vực lân cận dự án bằng cách cập
nhật tin qua email, gọi điện thoại và tờ rơi phát tận nhà.

Ví dụ về thảm lại đường. Thảm lại đường giúp đảm bảo
an toàn và trơn mượt cho các con phố, đồng thời giảm
thiểu chi phí bảo dưỡng trong tương lai.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đăng ký vào
danh sách email tại địa chỉ:
dearbornpaving@seattle.gov

TÌM HIỂU THÊM!
www.seattle.gov/transportation/dearborn
DearbornPaving@Seattle.gov, (206) 529-4295
Để được hỗ trợ dịch vụ biên phiên dịch, vui lòng gọi đến số
(206) 529-4295

Được cử tri phê duyệt vào năm 2015, dự án Levy to Move Seattle
kéo dài 9 năm với tổng giá trị 930 triệu đô la cấp vốn để cải thiện an
toàn cho người đi lại, bảo dưỡng đường phố và cầu, đồng thời đầu
tư vào các lựa chọn đi lại tin cậy với giá cả phải chăng, góp phần
xây dựng một thành phố phát triển.

Kẻ lại vạch đường và sửa chữa nhỏ trên
vỉa hè
Thảm lại đường, kẻ lại vạch đường và nâng
cấp làn xe đạp được bảo vệ
Thiết bị chuyển hướng giao thông: Không có
lối đi về hướng tây qua Rainier Ave S cho
những người lái xe
Nâng cấp biển báo
Biển báo rẽ trái mới ở Phố S Charles

Thiết kế phóng to tại Phố S
Dearborn và Rainier Ave S
Chúng tôi bổ sung thêm thiết bị
chuyển hướng giao thông để
ngăn người dân lái xe về hướng
tây từ phố S Dearborn vào
Rainier Ave S. Điều này sẽ giảm
thiểu trì trệ cho những người lái
xe và chuyển tiếp trên Rainier
Ave và giúp giảm số lượng tài
xế đi tắt qua khu vực Jackson
Place lân cận.

Tổ Chức Giáo Dục &
Đào Tạo Goodwill

Thiết bị chuyển
hướng mới

Không được rẽ
phải khi đèn đỏ
Đoạn tín hiệu định rõ cho
người đi xe đạp tiếp tục đi
theo hướng đông vào phố
S Dearborn

If you need this information translated, please call (206) 529-4295
如果您需要此信息翻譯成中文 請致電(206) 529-4295.

Nếu quý vị cần thông tin này chuyển ngữ sang tiếng Việt xin gọi
(206) 529-4295.

Kung kailangan mo ang impormasyon na ito na nakasalin sa
(206) 529-4295.

የዚህን መረጃ ትርጉም ከፈለጉ፣ በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉ፡ (206) 529-4295.

Tagalog mangyari lamang na tumawag sa (206) 529-4295.

당신이 번역이 정보를 필요로하는 경우에, (206) 529-4295 로
전화해주십시오.

Si necesita traducir esta información al español, llame al (206) 529-4295.
Odeeffannoon kun akka siif (206) 529-4295.

ናይዚ ሓበሬታ ትርጉም እንተደሊኹም፣ በዚ ቁጽሪ ስልኪ ይድውሉ፡ (206) 529-4295.

