CẬP NHẬT KẾT NỐI LẠI WEST
SEATTLE
TỜ THÔNG TIN

Tháng 12 năm 2020

Cầu Cao tầng West Seattle mở lại vào năm 2022
Vào tháng 3 năm 2020, vì lợi ích an
toàn công cộng, Bộ Giao thông
Seattle (SDOT) đã đóng Cầu Cao
tầng West Seattle cho tất cả lưu
thông xe. Vào tháng 11 năm 2020,
làm việc với SDOT và cộng đồng, Thị
trưởng Jenny Durkan đã quyết định
sửa chữa cây cầu. Cầu dự kiến sẽ
mở lại vào năm 2022.

Chúng tôi đang làm việc để kết nối lại West Seattle và dịu giao thông
trong các khu phố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc đóng cửa.

ĐI LẠI CỦA BẠN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẤT CẢ MỌI
NGƯỜI
Trong khi cầu vẫn đóng, mọi người cần phải làm một
phần của họ để giảm tác động đi lại của họ. Nếu có thể,
vui lòng tìm các lựa chọn khác để tới điểm đến của bạn:

■ Đi bộ, kéo/đẩy xe, đi xe đạp hay scooter
■ Đi xe buýt hoặc đi taxi nước
■ Đi chung xe hay quá giang
■ Ở lại và mua sắm địa phương

Đi bộ, kéo/đẩy xe, đi xe đạp, hay đi scooter để giúp giảm tắc nghẽn.

Những lựa chọn này có thể giúp giảm tắc nghẽn và bảo
vệ sức khỏe của những người sống trong các cộng đồng
bị ảnh hưởng. Nếu bạn lái xe, giúp chúng tôi giữ an toàn
cho hàng xóm của bạn bằng cách theo giới hạn tốc độ
được đặt dọc theo các đường đi vòng. Để biết ý tưởng
và nguồn lực về việc đi lại trong thời gian đóng cửa, hãy
truy cập trang web của chúng tôi.
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PHẠT CẦU THẤP BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 1 NĂM 2021
Cầu Thấp hiện chỉ mở cho các phương tiện cá nhân
vào ban đêm (9 giờ tối đến 5 giờ sáng). Tại tất cả các
thời điểm khác, nó chỉ mở cho xe cấp cứu, vận tải
nặng, xe buýt, và người sử dụng được ủy quyền.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021,
các phương tiện cá nhân lái xe
trên cầu từ 5 giờ sáng đến 9 giờ
tối sẽ bị phạt 75$ USD cho mỗi
chuyến đi.
Xin vui lòng hoạch định cho phù
hợp. Tìm hiểu thêm: www.seattle.gov/
transportation/LowBridge

Cầu Thấp nhìn về phía đông.

CẢI THIỆN KHU PHỐ 2021
CẢI TIẾN W MARGINAL WAY SW
Chúng tôi đang bắt đầu việc tiếp cận và tham gia
trong tháng này để làm cho W Marginal Way SW an
toàn hơn và dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người.
KẾ HOẠCH KHU NHÀ
Chúng tôi đang làm việc với Georgetown, South
Park, và Highland Park, các khu phố bị ảnh hưởng
nhiều nhất bởi giao thông đường vòng, để phát
triển một kế hoạch cho một khu nhà cho mỗi khu
phố. Một Khu Nhà liên quan đến toàn bộ khu phố
làm việc cùng nhau để sắp ưu tiên các cải thiện làm
dịu giao thông và cải thiện khả năng đi lại của người
đi bộ và điều kiện sinh sống của khu phố.

Để tìm hiểu thêm và cung cấp phản hồi, hãy truy cập
trang web của chúng tôi:
www.seattle.gov/ReconnectWestSeattle.

Chúng tôi cam kết báo cho bạn thông tin trong thời gian đóng Cầu
Cao tầng West Seattle.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Chúng tôi cam kết thông báo cho bạn về tiến trình và
các cột mốc quan trọng khi chúng tôi sửa chữa cầu.
Chúng tôi sẽ hỏi phản hồi liên tục của bạn về cách cải
thiện tính di động và an toàn.

■ Mời chúng tôi gặp gỡ ảo với nhóm hoặc tổ chức của bạn
■ Email hoặc gọi cho chúng tôi để chia sẻ suy nghĩ của
bạn: WestSeattleBridge@seattle.gov hay
(206) 400‑7511

■ Truy cập trang web của chúng tôi để đăng ký cập nhật
Giao lộ của SW Spokane St và W Marginal Way SW.
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