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Dự án này được tài trợ bởi Khoản Thuế 9 năm Levy to Move 
Seattle, được các cử tri phê duyệt trong năm 2015. Tìm hiểu 
thêm về thuế này tại www.seattle.gov/LevytoMoveSeattle.

THÔNG TIN & LIÊN HỆ
www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/
greenways-program/s-king-st
Ching Chan | (206) 615-0786 | ching.chan@seattle.gov

THÔNG TIN CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC
Chúng tôi đang làm việc cùng với các tổ chức cộng đồng, Ủy 
ban Xét duyệt Đặc biệt của Khu vực Quốc tế, và các cư dân 
của khu vực Chinatown, Little Saigon, và Judkins Park để lựa 
chọn một tuyến đường neighborhood greenway mới ngay từ 
năm 2018/2019. Chúng tôi đã nhận được các yêu cầu về một 
tuyến đường neighborhood greenway với:

• Vạch sang đường an toàn hơn ở Đại lộ Rainier Ave S và 
Phố S King St dành cho người đi bộ

• Duy trì khả năng tiếp cận các cơ sở kinh doanh trên Phố 
S King St từ Đại lộ Rainier Ave S

• Tốc độ thấp hơn ở phía đông của Đại lộ 8th Ave S
• Các khoảng cách sang đường ngắn hơn dành cho 

người đi bộ
• Kết nối tốt hơn giữa các khu vực Chinatown, 
 Little Saigon và Judkins Park
• Bao gồm cả các Đề xuất của Kế hoạch Khái niệm Không 

gian Đường phố Little Saigon
• Cải thiện các kết nối dành cho người đi bộ và đi xe đạp 

ở dưới cao tốc I-5

TUYẾN ĐƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN
Xem bản đồ ở phía mặt sau để biết tuyến đường 
neighborhood greenway được lựa chọn. Các cải tiến dự kiến 
trên tuyến đường này bao gồm các cải thiện về ánh sáng 
có thể thực hiện được ở dưới cao tốc I-5, cải thiện các vạch 
sang đường tại các đường phố đông đúc, các gờ giảm tốc tại 
các vị trí cần thiết, các sửa chữa đường phố và vỉa hè trong 
đó ưu tiên những người đi bộ và đi xe đạp. Tuyến đường này 
đã được lựa chọn sau khi lắng nghe ý kiến từ các khu vực 
lân cận, xem xét lại các kế hoạch hiện có, và phân tích các 
dữ liệu giao thông, tốc độ và độ dốc.

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG AN TOÀN HƠN CHO TẤT CẢ  
MỌI NGƯỜI
Mục tiêu của chúng tôi là tôn trọng di sản văn hóa của các 
khu vực và giải quyết vấn đề va chạm nhiều ở ngã tư giữa 
Đại lộ Rainier Ave S và Phố S King St. Đã có 13 vụ va chạm 
ở địa điểm này, 6 trong số đó là tai nạn nghiêm trọng, trong 
vòng 3 năm qua.

Chương trình an toàn Vision Zero đang thực hiện các thay đổi 
nhằm giảm số lượng các vụ va chạm. Các cải tiến về an toàn 
dự kiến bao gồm: 

• Các cải tiến tạm thời được lắp đặt mùa hè năm 2018, bao 
gồm một đảo phân cách và các đoạn lề đường phình ra. 
Dự án Tuyến đường Neighborhood Greenway phố S King 
St sẽ thực hiện các cải tiến mang tính cố định.

Dự án tuyến đường neighborhood greenway có thể dựa 
trên các cải tiến về an toàn đã được đề xuất bằng cách:

• 2019: Bổ sung một tín hiệu sang đường cho người 
đi bộ và đi xe đạp tại Đại lộ Rainer Ave S và Phố S 
King St

• 2020: Thực hiện các cải tiến về sang đường ở ngã 
tư giao giữa Đại lộ 12th Ave S và Phố S King St

Xem các lựa chọn và cho chúng tôi biết ý kiến của 
quý vị về trang web của chúng tôi! www.seattle.gov/
transportation/projects-and-programs/programs/
greenways-programs/s-king-st

CÔNG VIỆC DỰ KIẾN CHO NĂM 2019!
• Các cải tiến tạm thời tại Đại lộ 12th Ave S và Phố S King 

St sẽ được lắp đặt vào cuối mùa hè 2019
• Tín hiệu giao thông mới ở Đại lộ Rainier Ave S và Phố S 

King St sẽ được lắp đặt vào tháng 12 năm 2019

CÔNG VIỆC DỰ KIẾN CHO NĂM 2020!
• Các cải tiến cố định ở Đại lộ 12th Ave S và Phố  

S King St
• Đèn chiếu sáng cho người đi bộ ở Phố St King St dưới I-5

VIETNAMESE



KING ST NEIGHBORHOOD GREENWAY 
SELECTED ROUTE

 Selected route
 Future protected bike lane
 Future Neighborhood Greenway
 Existing family-friendly route
 Central Park Trail
 Paving
 New crossing signal and median 
 Upgrade existing signal
 10th Ave S hill climb
 No speed humps proposed
 Pedestrian light improvements 
 under study
 Little Saigon streetscape concept extent

 Tuyến đường được lựa chọn
 Làn đường an toàn dành cho xe đạp  
 tương lai
 Tuyến đường Neighborhood Greenway  
 tương lai
 Lát đường
 Central Park Trail
 Nâng cấp tín hiệu hiện có
 Tín hiệu sang đường và dải phân cách mới
 Không có gờ giảm tốc nào được đề xuất
 Các cải tiến về ánh sáng đường phố cho  
 Người đi bộ  đang được nghiên cứu 
 Khu vực khái niệm cảnh quan đường   
 phố Little Saigon
 Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn 
 Thông tin và Liên hệ 

 選擇的路線
 未來有保护设施的自行车道
 未來社區綠道
 現有家庭適宜路綫
 中央公園行山徑
 鋪路
 新過街信號燈及中央分隔帶 
 更新現有交通信號燈
 10街爬坡道
 沒有提議建設減速帶
 如何改善行人路燈的調研範圍
 小西貢道路景觀概念範圍
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INFORMATION & CONTACT
THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ 
資訊及聯絡
www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/ 
programs/greenways-program/s-king-st
Ching Chan | (206) 615-0786 | ching.chan@seattle.gov

KING ST NEIGHBORHOOD GREENWAY | TUYẾN ĐƯỜNG HỨA HẸN NHẤT | 景街社區綠色路綫
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