TRÁNG ĐƯỜNG GREEN LAKE VÀ
WALLINGFORD & CÁC CẢI TIẾN ĐA DẠNG

FACT SHEET

Đường phố an toàn hơn cho những người đi bộ, xe đạp, lái xe hoặc đang dùng xe quá cảnh
Tháng Mười Một 2018

TỔNG QUAN DỰ ÁN

CÓ GÌ MỚI

Ngay năm 2019, chúng tôi sẽ tráng đường lại và cập nhật bố cục làn

Chúng tôi đã đi sâu vào các khái niệm thiết kế đường phố

đường trong các cộng đồng Green Lake và Wallingford để tạo ra những

được đề xuất, tìm hiểu chi tiết kỹ thuật và kết hợp các ý

nơi an toàn hơn cho mọi người — cho dù bạn đang đi bộ, xe đạp, lái xe

tưởng mà chúng tôi đã nghe.

hay đang đi xe quá cảnh. Hãy xem bản đồ các địa điểm tráng đường và
được cải tiến đa dạng!

CÁC LỢI ĐIỂM CỦA TRÁNG ĐƯỜNG

Mỗi năm, chúng tôi tráng các đường chính trong tình trạng kém để

Các yếu tố đường phố mới sẽ bao gồm:
•

Hơn 6 dặm đường được tráng lại

•

Hơn 500 đường dốc mới hoặc nâng cấp

•

để đáp ứng chỉ đạo của Đạo luật Người Mỹ Khuyết
tật (Americans with Disabilities Act - ADA)

làm cho chúng an toàn hơn, láng hơn và để kéo dài tuổi thọ hữu ích
của chúng. Giữ cho hệ thống giao thông của chúng ta ở trạng thái

•

sửa chữa tốt sẽ giúp giảm chi phí bảo trì trong tương lai.

Gần 4 dặm làn đường xe đạp mới, cải tiến hoặc
nâng cấp, bao gồm:
•

Khi chúng ta tráng lại đường phố, chúng ta cũng có cơ hội để cải

Các làn đường dành cho xe đạp được bảo
vệ dọc theo Green Lake Dr và Green Lake

thiện đường bộ! Cho dù bạn đang đi bộ, đi xe đạp, lái xe hoặc đang

Way ở phía đông của hồ, tiếp tục trên đường

dùng xe quá cảnh, bạn sẽ thấy:

Stone đến đường 46
•

Cải tiến làn đường dành cho xe đạp trên
đường N 50 về phía tây của Stone Way N

•

Cải tiến tại nhiều giao lộ, bao gồm cả tín hiệu mới tại
các địa điểm được chọn

Giao lộ được cải thiện
với các tín hiệu mới và
các lối qua đường an
toàn hơn cho những
người đi bộ và đi xe đạp

Nâng cấp các lối qua
đường cho người đi
bộ và các dốc lên lề
đường cho khả năng
tiếp cận ADA

Cải thiện làn đường
dành cho xe đạp
thành một mạng lưới
an toàn và kết nối
toàn thành phố

•

Sửa chữa và thay thế vỉa hè ở một số địa điểm

•

Di chuyển và củng cố trạm dừng xe buýt cho tốc độ
và độ tin cậy của xe quá cảnh tốt hơn

LỊCH TRÌNH DỰ ÁN
2019: Bắt đầu xây dựng
2020: Dự kiến hoàn thành

Cải thiện lối qua đường
dành cho người đi bộ

Các bến và nơi trú xe buýt
mới để nâng cao hiệu quả và
sự thoải mái cho những người
đang dùng xe quá cảnh

Các dự án này được tài trợ bởi Thuế Vận chuyển Seattle (Levy to Move Seattle) 9 năm, được các cử tri chấp thuận vào năm 2015.
Tìm hiểu thêm về thuế này tại www.seattle.gov/LevytoMoveSeattle
THÔNG TIN & LIÊN LẠC
www.seattle.gov/transportation/greenlakepaving.htm
Nhóm Dự án Tráng đường & Cải thiện Đa Dạng Green Lake
và Wallingford
(206) 693-4151 | greenlakepaving@seattle.gov

TRÁNG ĐƯỜNG GREEN LAKE VÀ WALLINGFORD & CÁC CẢI TIẾN ĐA DẠNG
Các chi tiết thiết kế khác có trên trang web: www.seattle.gov/transportation/greenlakepaving.htm
CHÚNG TÔI ĐANG LÀM CẢI TIẾN CHO CÁC ĐƯỜNG SAU:
Vòng Green Lake: Green Lake Dr và Green Lake Way dọc
theo phía đông của hồ, đường Stone Way đến đường 45

N 50th St: Phinney Ave – Roosevelt Way

N 80th St: Aurora Ave – I-5
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Thành phố Seattle đang tráng các phần của đường N 40th, đường N 50th, đường N 80th và các đường phố ở phía đông của Green Lake ngay sau năm 2019. Để
yêu cầu bản dịch của các tài liệu này, hãy gọi số (206) 693-4151.
La Ciudad de Seattle pavimentará porciones de las calles N 40th St, N 50th St, N 80th St y calles en el lado este de Green Lake a más tardar para el 2019.
Para solicitar la traducción de este material llame al (206) 693-4151.
西雅图市政府最快将于2019年铺设以下的部分路面：N 40th St, N 50th St, N 80th St以及 Green Lake 东边的街道。請告訴我們如何透過修改 2019 年計劃鋪 設的路線（請參
看地圖）來更好地滿足您的需求。如 需這些資料的譯文，或是在會議時需要口譯服務，請 致電 206-693-4151。

