
ភ្ជា បឡ់�ើងវញិទីក្រុងសី៊តថលខាងលិច WEST SEATTLE  
ដំណ�ើ រការផ្តល់អាទិភាពដល់សង្កា ត់ជិតខាង

ការបិទស្ពា នអាកាសទីក្រុងសី៊តថលខាងលិច (West Seattle 
High- Rise Bridge) ដែលមនិបានរពឹំងទ៊្ម៊ន បានបះ៉ពាល់យ៉ង 
ខាលា ងំែល់ទីក្រុងសី៊តថលខាងលិច West Seattle និងសហគមន ៍
Duwamish Valley ដែលឡៅជិតឡោះ ជាពិឡសសអ្ន្ដែលឡៅតាម 
បឡ ត្ោ យផលាលូវវាង។ ផលបះ៉ពាល់ទាងំឡនះ នឹងឡៅដតបនតោឡ ើ្នឡ�ើង
ឡៅឡពលឡយើងខ្៊ ំបានជាសះឡសប ើយឡ�ើងវញិពីវរីស៊ COVID-19 
រ ី្ រាលដាល។ ឡទាះបីជាមានបញ្ហា កបឈមចំឡពាះការកបាថ្្ន ចងប់ាន
យ៉ងខាលា ងំ ការផ្លា ស់បតោលូរ និងការសហការ្ឡ៏ដាយ ្ឡ៏យើងខ្៊ ំអាចភ្ជា ប់
ឡ�ើងវញិទីក្រុងសី៊តថលខាងលិច West Seattle ផងដែរ។ ការ្ំ
ណតឡ់ោលការណ៍តំបនទ់លូលំទលូលាយឡនះ មានឡោលបំណងប ឡងកើន
ការចល័តទី្ដនលាងសកមាបត់ំបនដ់ែលមានផលបះ៉ពាល់ទាងំអស់។ 
អ្ីដែលសំខានឡ់ោះ វាផតោល់ជលូនការោកំទបដនថែមមយួ្កមតិឡទៀត 
សកមាបត់ំបនទ់ាងំឡោះ ដែលមានផលបះ៉ពាល់ខាលា ងំបំផ៊ត។ 

ពីស្លាក្រុងនិងឡវទិកាសហគមនច៍ំនួនជាង 30 ឡយើងខ្៊ ំបានែឹងនិ
ងបានកបមលូលសំឡណើ និងមតិឡយបល់ឡដាយផ្ទា ល់ពីសមាជិ្សហ
គមនឡ៍ៅ South Park, Georgetown, SODO, និង South West 
Seattle (Roxhill, Highland Park, Riverview, South 
Delridge) ដែលមានការកពរួយបារម្ភយ៉ងខាលា ងំនិងកតឹមកតរូវតាមចបា
បអ់ំពីរឡបៀបដែលពួ្ឡគនឹងឡ្្ើែំឡណើ រជំ៊វញិឡៅទីឡោះ  ភ្ពអាចមាន 
រថយនតោក្រុង ការឡ្្ើចរាចរណ៍ឆលាងកាត ់ស៊វតថែិភ្ពអ្ន្ឡថមើរឡជើង និងការ
បំព៊លបរសិ្ថែ នឡ ើ្នឡ�ើងឡៅសង្ក តជិ់តខាងរបស់ពួ្ឡគ។ សហ 
គមនទ៍ាងំឡនះ បានបញ្ហា កបឈមនឹងផលបះ៉ពាល់បរសិ្ថែ នរចួឡៅ 
ឡហើយ ម៊នឡពលទទួលយ្ភ្គឡកចើនននការឡ្្ើចរាចរណ៍និងការបំព៊
លបរសិ្ថែ នបោទា បពី់ការបិទស្ពា នឡនះ។ 

ដផ្ន្ននការ្ំណតឡ់ោលការណ៍ភ្ជា បឡ់�ើងវញិទីក្រុងសី៊តថលខាង
លិច (Reconnect West Seattle) អាចឱ្យសង្ក តជិ់តខាងរបស់អ្ន្ 
ែឹ្ោនិំង្ំណតអ់ាទិភ្ពែល់គឡកមាង្មយួ ដែលអ្ន្គិតថ្ជា 
សហគមនម៍យួឡោះ នឹងកាតប់នថែយផលបះ៉ពាល់ឡកចើនបំផ៊តពីការបិ
ទស្ពា នអាកាស High-Bridge និងការទា្ទ់ងនឹងផលាលូវវាង្្ន៊ងរយៈ
ឡពលខលា ីនិងរយៈឡពលដវង។ SDOT ឡកតៀមខលាួនជាឡកសចឡែើមបបីឡកមើ ការង្រ។ 
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ការបណ ច្េញមតិណោបល់របស់អ្នក តតរូវការ៖ 
សូមបំណពញសន្លឹកណ ្្ន តរបស់អ្នក
South Park | Georgetown | SODO | Roxhill, Highland 
Park, Riverview, South Delridge  
កបសិនឡបើឡលា្អ្ន្រស់ឡៅឬឡ្្ើការឡៅ South Park, 
Georgetown, SODO ឬ South West Seattle (Roxhill, 
Highland Park, Riverview, South Delridge) សលូមបំឡពញស
នលាឹ្ឡ ្្ន តផតោល់អាទិភ្ពែល់សង្ក តជិ់តខាងរបស់អ្ន្ឡៅកតឹមនថងៃទី 
31 ដខ្ ក្ដា ឡែើមបជីលូនែំណឹងែល់ឡយើងខ្៊ ំអំពីអ្ីដែលសង្ក តជិ់តខា
ងរបស់អ្ន្កតរូវការបំផ៊ត ឡែើមបកីាតប់នថែយផលបះ៉ពាល់ពីការបិទស្ពា
នអាកាស High-Bridge និងផលាលូវវាង។ សនលាឹ្ឡ ្្ន តអាចមានឡៅឡលើ
ឡគហទំពរ័គឡកមាង៖ www.seattle.gov/reconnectwestseattle. 
ឡែើមបឡីស្នើសំ៊សនលាឹ្ឡ ្្ន តជាភ្ស្ឡផសេងឡទៀត ឬការសកមបសកមរួលឬ
ជំនួយដែលសមឡហត៊ផលឡផសេងឡទៀត សលូមទា្ទ់ងម្ឡយើងខ្៊ ំតាម 
WestSeattleBridge@seattle.gov ឬតាមទលូរស័ពទាឡលខ 206-
400-7511។

ឡយើងខ្៊ ំចាបអ់ារមមណ៍ខាលា ងំ្ស់ចំឡពាះការឡរៀបចំឱ្យមានែំឡណើ រការ
បញ្លូ លោ្ន ឡនះ ឡហើយចងស់្តោ បពី់សមាជិ្សហគមនទ៍ាងំអស់ ដែ
លរស់ឡៅឬឡ្្ើការឡៅសង្ក តជិ់តខាងទាងំឡនះ។ ជាពិឡសសឡយើង ខ្៊ ំ
កតរូវចំ្យឡពលឡវលាស្តោ បពី់កបជាពលរែ្ឋដែលតាម្មមតាមនិពា
្ព់ន័្ធនឹងការសនទាោទាងំឡនះកាលពីឡពលម៊ន។ ែលូចឡច្នះឡយើងខ្៊ ំសលូម
ជកមរុញឡលើ្ទឹ្ចិតតោឡលា្អ្ន្ឱ្យដច្រដំល្សនលាឹ្ឡ ្្ន តទាងំឡនះ 
ឱ្យបានទលូលំទលូលាយ។   

ប្្ជីគណតរោង 
បញជា ីគឡកមាងសកាតោ ន៊ពលបានបឡងកើតឡចញពីគំនិតដែលឡយើងខ្៊ ំបានទ
ទួលពីសហគមនរ៍មួជាមយួគំនិតផ្ទា ល់ខលាួនរបស់ឡយើងមយួចំនួន និ
ងគឡកមាងោោដែលទទួលបានពីដផនការសង្ក តជិ់តខាងនិងដផន
ការែឹ្ជញជាលូ នដែលមានកស្ប ់ែលូចជាដផនការឡមសកមាបក់ារជិះ្ង ់
(Bike Master Plan), ដផនការឡមសកមាបផ់លាលូវឆលាងកាត ់(Transit 
Master Plan) និងដផនការឡមសកមាបផ់លាលូវអ្ន្ឡថមើរឡជើង (Pedestrian 
Master Plan)។ 

ខណៈឡពលគឡកមាងចកមរុះ្ំៗ ឡៅដតមានឡៅ្្ន៊ងដផនការរបស់ឡយើង 
ឡោះ ឡយើងខ្៊ ំទទួលស្គា ល់តកមរូវការសកមាបស់្មមភ្ពបោទា ន។់ 
ែលូឡច្នះបញជា ីមានគឡកមាងដែល 1) អាចបញ្ប់្ ្ន៊ងរយៈឡពលមយួ ្្ន  ំ
និង 2) ការចំ្យថវកិារតិចជាង $100,000 ែ៊លាលា រ។ វាជាបំ 
ណងកបាថ្្ន របស់ឡយើង ដែលគឡកមាងជាឡកចើននឹងកតរូវអន៊វតតោឱ្យបាន
្បប់ំផ៊តតាមដែលអាចឡ្្ើឡៅបាន្្ន៊ងរយៈឡពលតិចជាងមយួ ្្ន ។ំ 

ការណរៀបចំផផនការរមួគ្្ន  
បោទា បពី់ការបិទសនលាឹ្ឡ ្្ន តឡនះ SDOT នឹងឡ្្ើការជាមយួក្រុមការង្
រសហគមនស៍្ពា នទីក្រុងសី៊តថលខាងលិច (West Seattle Bridge 
Community Task Force) ឡែើមបពីិនិត្យឡមើលគំនិតឡយបល់ដែល
បានបង្ហា ញែល់ឡយើងខ្៊ ំតាមរយៈការបញ្ជា ្ពី់ការ្ំណតល់្្ខខណ្ឌ
ថវកិា ជឡមាលា ះដែលទា្ទ់ងនឹងការែឹ្ជញជាលូ នដែលមានសកាតោ ន៊ពល 
សម្ម ៌ស៊វតថែិភ្ព ភ្ពចល័តទី្ដនលាង និរនតោរភ្ព ភ្ពអាចរស់ 
ឡៅបាន និងការោកំទសហគមន។៍ 

ឡយើងខ្៊ ំនឹងខិតខំពយាយមឡ្្ើអ្ីៗទាងំអស់ ឡែើមបឡីោរពែល់មតិឡយ
បល់និងសំឡណើ របស់អ្ន្ឡៅសង្ក តជិ់តខាង។ ឡទាះយ៉ង្ 
្ឡ៏ដាយ ្ម៏និដមនគឡកមាងទាងំអស់ នឹងអាចែំឡណើ រការឡ ព្ា ះឡៅម៊ខ 
បាន ឡទ។ ឡៅឡពលដផនការោោកតរូវបានបឡងកើតឡ�ើង ឡយើងខ្៊ ំនឹងឡរៀ
បចំ្ិច្កបជំ៊តាមដានជាមយួសង្ក តជិ់តខាងរបស់អ្ន្ ឡែើមបពីិភ្្សា
និងបឡងកើតដផនការមយួសកមាបស់្មមភ្ព។ 

ឡៅឡពលឡយើងខ្៊ ំយល់ែឹងកានដ់តចបាស់ពីការពា្ព់ន័្ធដផ្ន្ហិរញ្ញ វតថែ៊
ននឡសែ្ឋ្ិច្ថមីឡនះ ឡយើងខ្៊ ំនឹងឡ្្ើការជាមយួឡលា្អ្ន្ឡែើមប ី្ ំណតទ់ំ
ហំគឡកមាងឱ្យសមកសបឡៅនឹងបញ្ហា កបឈមោោដែលឡយើងទាងំអ
ស់ោ្ន មាន។ មតិឡយបល់របស់អ្ន្ នឹងផតោល់ជលូនឡយើងខ្៊ ំនលូវការ្ំណ
តច់ាបឡ់ផតោើមមយួសកមាបក់ារឡ្្ើឱ្យទីក្រុងសី៊តថលខាងលិច West 
Seattle និងសហគមនឡ៍ៅជ៊ំវញិមានែំឡណើ រការនិងមានស៊វតថែិ
ភ្ព។ 

ការកំ�ត់ណពលណវលា 
សប្្ត ហ៍ននន្ងៃទជី 6 ផែកកកាដា៖ ដផនការអ្ន្ឡៅសង្ក តជិ់តខាងកតរូវ
បានផសេព្ផសាយជលូនែល់សហគមន ៍និងសនលាឹ្ឡ ្្ន តឡដាយឡបើ្ចំហ  

ន្ងៃទជី 6 - 31 ផែកកកាដា៖ សហគមនផ៍តោល់អាទិភ្ពែល់គឡកមាងស
ង្ក តជិ់តខាង   

សជីហា៖ SDOT និងក្រុមការង្រសហគមន ៍WSB Community 
Task Force ឡ្្ើការវភិ្គមតិឡយបល់របស់សហគមនន៍ិងបឡងកើតដផ
នការមយួ  

ណ�ើងែ្ញំណៅទជីណនះ ណដើម្ជីជួ�ណលាកអ្នក 
ឡយើងខ្៊ ំឡៅទីឡនះ ឡែើមបជីួយ�ជាជំនួយបឡច្្ឡទសនិងភ្ស្ ឡឆលាើយសំ
ណួរដែលឡលា្អ្ន្អាចមានអំពីែំឡណើ រការឡនះ និងបញ្ជា ្អ់ំពីអ្ីមួ
យដែលឡលា្អ្ន្មនិអាចយល់។ ឡលា្អ្ន្អាចទា្ទ់ង 
ឡយើងខ្៊ ំតាម westseattlebridge@seattle.gov 
ឬតាមទលូរស័ពទាឡលខ 206-400-7511។  

 


