Seattle Department of Transportation

សំ�ប់�រេចញផ�យ��មៗ

សំ�ប់�រទំ�ក់ទំនង: Ethan Bergerson, sdot.media@seattle.gov, 206-684-3151

សំ�ប់េ�ជីនីយ��ន និង
អ� កលក់ឥ��ន់ទំនិញ�យែដលកំពុងេ�ង�រលំ�កេ�យ�រវ �
បត� ិជំងឺ�តត�ត សំ�ប់បុគ�លិកេពទ្យ សំ�ប់រថយន� េ្រចើនេ�អុី
និង រថយន� ជិះេ�យ�រ���ច�ក់�ក្យសំ�ប់�រ �ក់�ក្យ
ជិះចូ ល��ន�ប�ន។
សំ�ប់�រ�ក់�ក្យ ្រត�វែតទទួ លេ�ៃថ� ទី ១៥ែខឧស� េទើប�ចជិះចូ លៃថ� ទី១ែខ
មិថុ��ន

សុី�ថូ សំ�ប់្រប�ជន និង �ជីវកម� � ំងអស់េ�ក��ងេវសសុី�ថូ �ច�ក់�ក្យឥឡ�វេនះ
េដើម្បី�ចជិះចូ លស� កេខន េអសធី ស� ីង្របីច(��ន�ប)�ន។
��ន�បគឺ�ក់កំហិតសំ�ប់�រជិះចូ លេដើម្បីទុកកែន� ងទូ �យសំ�ប់រថយន� សេ���ះប��ន់
េ�េពលែដលេវសសុី�ថូ ្រពីចកំពុងស� ិតក��ង�រ�ងសង់។
្រប�ជន្រត�វែតេធ� ើ�រ�ក់�ក្យ�មួ យ��កេលខរថយន� របស់ពួកេគ
ែដល�នលក� ណះសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់�មល័ក�ខ័ណ�
និង្រត�វែតយល់្រពមេ�យ�យក��នដឹកជ��ន
� សុី�ថូ េអសឌីអូធី (SDOT)
មុនេពលែដល�ចជិះចូ ល��ន�ប�ន។
សំ�ប់្រក �ម� ំងអស់េនះ�ច�ក់�ក្យឥឡ�វេនះេដើម្បី�ចជិះចូ លេ�េលើ��ន�ប:
•
•
•
•

សំ�ប់បុគ�លិកេពទ្យ�មទូ រស័ព�� ំងអស់ (សំ�ប់ែត�រេធ� ើដំេណើរ
េ�មកេដើម្បីេធ� ើ�រ�ម�រេ�ទូ រស័ព�ប�រេវ�
� ន �ម�រឲ្យ�ន�រប��ក់ពីនិេ�ជក)
េ�ជីនីយ��ន� ំងអស់ែដលស� ិតេ�េវសសុី�ថូ និង�ងលក់ឥ��ន់ទំនិញ�យ� ំងអស់
(សំ�ប់�រកំណត់េធ� ើដំេណើរប��ន់េដើម្បីយកឧបករណ៏េ្របើ្រ�ស់និងេ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់។
រថយន� ែចក��ជិះ (រថយន� េ្រចើនេ�អុី រថយន� ដឹកអ� កដំេណើរ
និងរថយន� សំ�ប់អ�ករ ួមដំេណើរែដល�នេចញពីរដ� សំ�ប់��កេលខរថយន� ែចក��ជិះ
� ំងអស់េនះមិនរ ួមប��ល
� � ំង អូ េបើ និងលីវេទ។
្រប�ជនែដលេធ� ើដំេណើរេ�មកេដើម្បីទទួ លេស�ព��លសុខ�ពសេ���ះប��ន់
(�ម�ឲ្យ�ន�រអនុ��ត ពី្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក)
�មរយៈេវសសុី�ថូ រ ួមប��ល
� � ំង�រេបើកបរេ�រក�រព��ល�មរយៈ��ង
េ��នេធើលេ�យ (Fauntleroy)

�រ�ក់�ក្យេដើម្បីសុំជិះចូ ល��ន�ប គឺ�ចែស� ងរក�ន�មរយះេគហទំព័រ
www.seattle.gov/transportation/lowbridge
េហើយសំ�ប់��ដូ ច�ងេ្រ�ម :
��អង់េគ� ស េអស�ញ កូ េរ� សូ �៉លី ��ចិន (្របៃពណី) េវៀត�ម ��អូ រ ូមូ និង ��ែខ� រ។
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជំនួយ ក��ង�របំេពញ�ក្យឬ�រសួ រសំនួរ� ំងអស់ អ� ក�ចទូ រស័ព� (២០៦) ៤០០៧៥១១ េហើយេផ�ើរសំេឡងទូ រស័ព� ឬក៏េផ�ើរអុីេមលេ��ន់
WestSeattleBridge@seattle.gov
សូ មផ� ល់េ��ះរបស់អ�ក ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង និង��របស់អ�ក
េហើយេយើងនិងេឆ� ើយតបនិង�រេ�ទូ រស័ព�របស់អ�កវ �ញ។
�រ�ក់�ក្យ� ំងអស់គឺនិងរត់�រមួ យដងក��ងមួ យែខ។
�រ�ក់�ក្យ� ំងអស់្រត�វែតទទួ ល�នេ�ៃថ� ទី១៥ៃនែខេដើម្បី�ចជិះចូ លេ�ៃថ� ទី១ៃនេដើមែខប��ប់។
�រជិះចូ លមិន�ចេធ� ើេឡើង��មៗេ�ះេទ ប��ប់ពីទទួ ល�រប��ក់
ពីេ្រ�ះ��កេលខរថយន� ្រត�វែតេធ� ើ�រ�ក់ប��ល
� េ�ក��ង្របព័ន�អនុវត� ច�ប់រ ូប�ព។

�រព្រងីក�រជិះចូ ល��ន�បគឺស�ិតក��ង�ពបេ�
� ះ�សន� និង ស� ិតក��ងមូ ល��នកំណត់។ េអសឌីអូធី
(SDOT) និង រ �តត្បឹតឬក៏ដកហូ តសិទ�ិែដល�ចជិះចូ ល��ន�ប�ន
េហើយនិងផ� ល់ដំណឹងទុក�មុន្របសិនេបើ�នករណីេនះេកើតេឡើង។ េអសឌីអូធី (SDOT)
និង�ត់បន� យឬក៏ដកហូ តសិទ�ិែដល�ចជិះចូ ល��ន�ប�ន សំ�ប់្រក �ម�េ្រចើនេ�ចុង��ំ២០២១
មុនេពលែដល ចំណតកំពុងែផសុី�ថូ េលខ៥ �ប់េផ� ើមេបើកម� ងេទៀត
ដូ េច� ះ��ន�ចព្រងីកចំនួនច�ចរណ៏រថយន� កុងទន័រែដល�ចជិះចូ ល�នេ្រចើន�ងមុន។
េ�លនេ��យៃន�រជិះចូ ល��ន�ប
��ន�បគឺ�ក់កំហិតេលើសំ�ប់រថយន� មួ យចំនួន និង�រអនុវត� ច�ប់�ប់�មរ ូបថត
េ�ៃថ� េធ� ើ�រ�ប់ពីេ�៉ង ៥្រពឹក ដល់េ�៉ង ៩យប់ និងេ�ចុងស��រហ៏�ប់ពី េ�៉ង៨្រពឹកដល់េ�៉ង
៩យប់។ សំ�ប់រថយន� ែដល��ន�រអនុ��តនិង្រត�វទទួ លសំបុ្រតពិន័យ៧៥ដុ��រសំ�ប់�ល់�រេធ� ើដំេណើរ
ជិះចូ លេ�មក��ន�បក��ងេ�៉ង�ម�ត់។
េអសឌីអូធី (SDOT) �ក់�ថិ�ពេដើម្បីឲ្យ្រ�កដ��រជិះចូ លសំ�ប់រថយន� សេ���ះប��ន់
រថយន� កុងទន័រ និងរថយន� ដឹកទំនិញធន់ធ�ន់ �ចជិះ�ន េ�េពលែដល��ន��ស
េវសសុី�ថូ គឺកំពុងែតជួ សជុល។
្រប�ជនែដលេ្របើ្រ�ស់្របេភទរថយន� � ំងអស់េនះ�ចជិះចូ ល្រគប់េ�៉ង� ំងអស់
េហើយមិន�ំ�ច់�ក់�ក្យេស� ើរសុំ ឬឲ្យ��កេលខរថយន� េ��ន់ េអសឌីអូធី (SDOT)េទ។ ��ន��ស
និងរ�ពឹង�និងេបើកេឡើង វ �ញក��ង��ំ២០២២។
សំ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម រ ួមប��ល
� � ំង��ងេ��ះ្របេភទរថយន� ែដល�ចជិះចូ ល�ន
សូ មរកេ�េគហទំព័រគំេ�ងសំ�ប់�រជិះចូ ល��ន�ប
www.seattle.gov/transportation/lowbridge.
###

