KHMER

ភ្ជាប់ឡ�ង
ិ កី ្រុងស៊ី តថលខាងលិច WEST SEATTLE
ើ វញទ
ដំណ�ើរការផ្តល់អាទិភាពដល់សង្កាត់ជិតខាង
ការបទ
ិ ស្ពានអាកាសទីក្រុងស៊ី តថលខាងលិច (West Seattle
High- Rise Bridge) ដែលមន
ិ បានរ ំពឹងទុកមុន បានប៉ះពាល់យ៉ាង
ខ្លាង
ំ ដល់ទីក្រុងស៊ី តថលខាងលិច West Seattle និងសហគមន៍
Duwamish Valley ដែលនៅជិតនោះ ជាពិសេសអ្នកដែលនៅតាម
បណ្
តោ យផ្លូវវាង។ ផលប៉ះពាល់ទាង
ំ នេះ នឹងនៅតែបន្តក�ើនឡ�ើង
នៅពេលយ�ើងខ្ញុំបានជាសះស្បយឡ�
ិ ីវរុី ស COVID-19
ើ
ើងវញព
រករាលដាល។
ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមចំពោះការប្រាថ្នាចង់បាន
ី
យ៉ាងខ្លាង
ំ ការផ្លាស់ប្តូរ និងការសហការក៏ដោយ ក៏យ�ើងខ្ញុំអាចភ្ជាប់
ឡ�ើងវញទ
ិ ីក្រុងស៊ី តថលខាងលិច West Seattle ផងដែរ។ ការកំ
ណត់គោលការណ៍តំបន់ទូលំទូលាយនេះ មានគោលបំណងប ង្កន
ើ
ការចល័តទីកន្លែងសម្រាប់តំបន់ដែលមានផលប៉ះពាល់ទាង
ំ អស់។
អ្វីដែលសំ ខាន់នោះ វាផ្តល់ជូនការគាំទ្របន្ថែមមួយកម្រិតទ�ៀត
សម្រាប់តំបន់ទាង
ំ នោះ ដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាង
ំ បំផុត។

SODO

Riverview
Roxhill
South Delridge

Georgetown
Highland Park
South Park

ពីសាលាក្រុងនិងវេទិកាសហគមន៍ចំនួនជាង 30 យ�ើងខ្ញុំបានដឹងនិ
ងបានប្រមូលសំ ណ�ើនិងមតិយោបល់ដោយផ្ទាល់ពីសមាជិកសហ
គមន៍នៅ South Park, Georgetown, SODO, និង South West
Seattle (Roxhill, Highland Park, Riverview, South
Delridge) ដែលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាង
ំ និងត្រឹមត្រូវតាមច្បា
ប់អំពីរប�ៀបដែលពួកគេនឹងធ្វើដំណ�ើរជុំវញនៅទ
ិ
ីនោះ ភាពអាចមាន
រថយន្តក្រុង ការធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ សុ វត្ថិភាពអ្នកថ្ើរម ជ�ើង និងការ
បំពុលបរស្
ិ ថា នក�ើនឡ�ើងនៅសង្កាត់ជិតខាងរបស់ពួកគេ។ សហ
គមន៍ទាង
ំ នេះ បានបញ្ហាប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់បរស្
ិ ថា នរួចទៅ
ហ�ើយ មុនពេលទទួលយកភាគច្រើននៃការធ្វើចរាចរណ៍និងការបំពុ
លបរស្
ិ ថា នបន្ទាប់ពីការបិទស្ពាននេះ។
ផ្នែកនៃការកំណត់គោលការណ៍ភ្ជាប់ឡ�ើងវញទ
ិ ីក្រុងស៊ី តថលខាង
លិច (Reconnect West Seattle) អាចឱ្យសង្កាត់ជិតខាងរបស់អ្នក
ដឹកនាន
ំ ិងកំណត់អាទិភាពដល់គម្រោងណាមួយ ដែលអ្នកគិតថាជា
សហគមន៍មយ
ួ នោះ នឹងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ច្រើនបំផុតពីការបិ
ទស្ពានអាកាស High-Bridge និងការទាក់ទងនឹងផ្លូវវាងក្នុងរយៈ
ពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង។ SDOT ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដ�ើម្បីបម្រើ
ការងារ។

ការបញ្ចេ ញមតិយោបល់របស់អ្នក ត្រូវការ៖
សូមបំពេញសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក

South Park | Georgetown | SODO | Roxhill, Highland
Park, Riverview, South Delridge
ប្រសិនប�ើលោកអ្នករស់នៅឬធ្វើការនៅ South Park,
Georgetown, SODO ឬ South West Seattle (Roxhill,
Highland Park, Riverview, South Delridge) សូ មបំពេញស
ន្លឹកឆ្នោតផ្តល់អាទិភាពដល់សង្កាត់ជិតខាងរបស់អ្នកនៅត្រឹមថ្ងៃទី
31 ខែកក្កដា ដ�ើម្បីជូនដំណឹងដល់យ�ើងខ្ញុំអំពីអ្វីដែលសង្កាត់ជិតខា
ងរបស់អ្នកត្រូវការបំផុត ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបិទស្ពា
នអាកាស High-Bridge និងផ្លូវវាង។ សន្លឹកឆ្នោតអាចមាននៅល�ើ
គេហទំពរ័ គម្រោង៖ www.seattle.gov/reconnectwestseattle.
ដ�ើម្បីស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតជាភាសាផ្សេងទ�ៀត ឬការសម្របសម្រួលឬ
ជំនួយដែលសមហេតុផលផ្សេងទ�ៀត សូ មទាក់ទងមកយ�ើងខ្ញុំតាម
WestSeattleBridge@seattle.gov ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ 206400-7511។
យ�ើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាង
ំ ណាស់ចំពោះការរ�ៀបចំឱ្យមានដំណ�ើរការ
បញ្ចូ លគ្នានេះ ហ�ើយចង់ស្តាប់ពីសមាជិកសហគមន៍ទាង
ំ អស់ ដែ
លរស់នៅឬធ្វើការនៅសង្កាត់ជិតខាងទាំងនេះ។ ជាពិសេសយ�ើង ខ្ញុំ
ត្រូវចំណាយពេលវេលាស្តាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមធម្មតាមន
ិ ពា
ក់ពន
័ ្ធនឹងការសន្ទនាទាំងនេះកាលពីពេលមុន។ ដូចច្នេះយ�ើងខ្ញុំសូ ម
ជម្រុញល�ើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឱ្យចែករ ំលែកសន្លឹកឆ្នោតទាំងនេះ
ឱ្យបានទូលំទូលាយ។  

បញ្ ជីគម្រោង

បញ្ជី គម្រោងសក្តា នុពលបានបង្កត
ើ ចេញពគ
ី ំនត
ិ ដែលយ�ង
ើ ខ្ញុំបានទ
ទួលពស
ួ ជាមួយគំនត
ី ហគមន៍រម
ិ ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យ�ង
ើ មួយចំនួន និ
ងគម្រោងនានាដែលទទួលបានពផែ
ិ ខាងនង
ី នការសង្កាត់ជត
ិ ផែន
ការដក
ឹ ជញ្ជូនដែលមានស្រាប់ ដូចជាផែនការមេសម្រាប់ការជះិ កង់
(Bike Master Plan), ផែនការមេសម្រាប់ផលូ វឆ្ល
្ ងកាត់ (Transit
Master Plan) នង
ើ (Pedestrian
ិ ផែនការមេសម្រាប់ផលូ ្វអ្នកថ្រើម ជ�ង
Master Plan)។
ខណៈពេលគម្រោងចម្រុះធំៗ នៅតែមាននៅក្នុងផែនការរបស់យ�ង
ើ
នោះ យ�ង
ខ្
ទទួ
ល
ស្
គា
ល់
ត
ម្រូ
វ
ការសម្រាប់
ស
កម្មភាពបន្
ទា
ន់
។
ើ ញុំ
ដូច្នេះបញ្ជី មានគម្រោងដែល 1) អាចបញ្ច ប់ក្នុ ងរយៈពេលមួយឆ្នា ំ
នង
ច
ិ
ិ 2) ការចំណាយថវការត
ិ ជាង $100,000 ដុល្លារ។ វាជាបំ
ណងប្រាថ្នារបស់យ�ង
ើ ដែលគម្រោងជាច្រន
ើ នង
ឹ ត្រូវអនុវត្តឱ្យបាន
ឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វទើ ៅបានក្នុងរយៈពេលតច
ំ
ិ ជាងមួយឆ្នា ។

ការរ�ៀបចំផែនការរួមគ្នា

បន្ទាប់ពីការបិទសន្លឹកឆ្នោតនេះ SDOT នឹងធ្វើការជាមួយក្រុមការងា
រសហគមន៍ស្ពានទីក្រុងស៊ី តថលខាងលិច (West Seattle Bridge
Community Task Force) ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ល
ើ គំនិតយោបល់ដែល
បានបង្ហាញដល់យ�ើងខ្ញុំតាមរយៈការបញ្ជាក់ពីការកំណត់លក្ខខណ្ឌ
ថវកា
ិ ជម្លោះដែលទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលមានសក្តា នុពល
សមធម៌ សុ វត្ថិភាព ភាពចល័តទីកន្លែង និរន្តរភាព ភាពអាចរស់
នៅបាន និងការគាំទ្រសហគមន៍។
យ�ើងខ្ញុំនឹងខិតខំព្យាយាមធ្វើអវីៗ
្ ទាំងអស់ ដ�ើម្បីគោរពដល់មតិយោ
បល់និងសំ ណ�ើរបស់អ្នកនៅសង្កាត់ជិតខាង។ ទោះយ៉ាងណា
ក៏ដោយ ក៏មន
ិ មែនគម្រោងទាំងអស់ នឹងអាចដំណ�ើរការឆ្ពោះទៅមុខ
បាន ទេ។ នៅពេលផែនការនានាត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង យ�ើងខ្ញុំនឹងរ�ៀ
បចំកិច្ចប្រជុំតាមដានជាមួយសង្កាត់ជិតខាងរបស់អ្នក ដ�ើម្បីពិភាក្សា
និងបង្កើតផែនការមួយសម្រាប់សកម្មភាព។
នៅពេលយ�ើងខ្ញុំយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការពាក់ពន
័ ្ធផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ
នៃសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះ យ�ើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយលោកអ្នកដ�ើម្បីកំណត់ទំ
ហំគម្រោងឱ្យសមស្របទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលយ�ើងទាំងអ
ស់គ្នា មាន។ មតិយោបល់របស់អ្នក នឹងផ្តល់ជូនយ�ើងខ្ញុំនូវការកំណ
ត់ចាប់ផ្តើមមួយសម្រាប់ការធ្វើឱ្យទីក្រុងស៊ី តថលខាងលិច West
ំណ�ើរការនិងមានសុ វត្ថិ
Seattle និងសហគមន៍នៅជុំវញមានដ
ិ
ភាព។

ការកំណត់ពេលវេលា

សប្តាហ៍នៃថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដា៖ ផែនការអ្នកនៅសង្កាត់ជត
ិ ខាងត្រូវ
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