PO Box 34996
Seattle, WA 98124-4996

Những thay đổi về việc Đậu xe Sắp
đến với Thành phố Columbia vào
mùa Thu 2017

Trong vòng hai năm qua, Sở Giao thông Seattle (SDOT) đã nghiên
cứu về việc đậu xe và khả năng tiếp cận ở Thành phố Columbia.
Chúng tôi đã sử dụng các phản hồi của quý vị để phát triển một Kế
hoạch Đậu xe trong Khu vực

Bắt đầu từ mùa thu 2017, SDOT sẽ thực hiện các thay đổi về các
quy định đậu xe trong khu vực nhằm làm cho việc đậu xe trở nên sẵn
có hơn và dễ dự đoán hơn cho những người dân cư trú trong khu
vực, các khách hàng, khách thăm và các nhân viên. Hãy xem bên
trong thông tin chi tiết về các thay đổi dự kiến.

Thông báo về Buổi Lấy ý kiến Công chúng:
SDOT sẽ tổ chức một buổi Lấy ý Kiến Công chúng về việc mở
rộng RPZ 29 vào ngày 10 tháng Bảy lúc 6:00 chiều tại Rainier
Arts. Quý vị có thể đưa các ý kiến về RPZ ngay tại buổi lấy ý
kiến hoặc gửi tới ColumbiaCityParking@seattle.gov trước ngày
21 tháng 7.
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Khu vực đón trả hành khách buổi tối sẽ được thêm
vào phần phía đông của Đại lộ Rainier Ave S. Hiện đã
có các khu vực đón trả hành khách ở phía tây.
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Các chỗ đậu xe dành riêng cho người khuyết tật với
giới hạn thời gian 4 tiếng sẽ được đưa vào phố S
Edmunds St và S Hudson St.
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Các hạn chế đậu xe sẽ được đưa vào các biển báo
trên các phố ở phía đông của Đại lộ 39th Ave S nhằm
cải thiện tình hình lưu thông xe cộ.
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Các chỗ đậu xe RPZ 29 mới sẽ được thêm vào Đường S
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Khu vực Đậu xe Hạn chế (RPZ) 29 đang có kế hoạch
mở rộng sang phía đông. Tất cả các cư dân và nhân
viên trong khu vực RPZ mở rộng sẽ đủ điều kiện nhận
giấy phép. Một buổi Lấy ý kiến Công chúng về việc
mở rộng RPZ sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 7
năm 2017 từ 6h chiều đến 7h30 tối ở Rainier Arts
Auditorium tại 3515 Phố S Alaska Street. Vui lòng xem
trang web của dự án hoặc liên hệ với chúng tôi để biết
thêm thông tin về việc mở rộng RPZ.
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Các giới hạn thời gian đậu xe không phải trả tiền sẽ
được thêm vào các đường phố thương mại trong khu
vực hiện không có các giới hạn về thời gian.
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Đậu xe trả tiền sẽ thay thế cho các giới hạn đậu xe
không phải trả tiền hiện có. Đậu xe trả tiền bao gồm
cả các giới hạn 2-và 4 tiếng, với các chỗ đậu xe 2
tiếng cho phép trả phí 3 tiếng đậu xe sau 5 giờ chiều.
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Kế hoạch là gì?
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CÁC THAY ĐỔI DỰ KIẾN
Trả tiền, $1/giờ, 8h sáng–8h tối Thứ 2-Thứ 7, Giới hạn
2 tiếng, với 3 tiếng sau 5h (60 chỗ)
Trả tiền, $1/giờ, 8h sáng–8h tối Thứ 2-Thứ 7, Giới hạn
4 tiếng (20 chỗ)
RPZ, 7h sáng–6h chiều Thứ 2-Thứ 6, 2 tiếng ngoại trừ
có giấy phép (390 chỗ)
Các Giới hạn Thời gian Không Phải Trả Tiền, 7h sáng-6h
chiều, Thứ 2-Thứ 7, giới hạn 2 tiếng (40 chỗ)
Biển Cấm Đậu Xe
Thiết lập các Khu vực Đường tránh cho Xe cộ

Tại sao cần phải thực hiện các thay
đổi này?

Qua hơn một năm thực hiện hoạt động tiếp cận hỗ trợ
và nghiên cứu về việc đậu xe, chúng tôi đã nhận thấy
rằng việc tìm được một chỗ đậu xe ở các địa điểm
trong Thành phố Columbia ngày càng trở nên khó
khăn và một số phố rất khó định vị. Các thành tố trong
kế hoạch này kết hợp với nhau để cải thiện sự lưu
thông và tạo ra nhiều chỗ đậu xe dễ dự đoán hơn cho
các khách hàng, khách thăm và nhân viên. Việc áp
dụng đậu xe có trả tiền và các giới hạn thời gian sẽ cải
thiện tỷ lệ đậu xe ở các địa điểm hay bị tắc nghẽn nhất
của khu vực. Việc mở rộng RPZ sẽ ngăn chặn việc
đậu xe lâu dài trên các đường phố khu dân cư trong
khu vực lân cận của những người không làm việc
hoặc sống trong khu vực. Các hạn chế về đậu xe sẽ
cải thiện lưu thông trên các đoạn phố dài của khu vực
dân cư nằm ở phía đông của Rainier. Một khu vực đón
trả hành khách buổi tối và các chỗ đậu xe mới dành
riêng cho người khuyết tật sẽ giúp cái thiện khả năng
tiếp cận trong khu vực lân cận.

Thay đổi Vị trí Khu vực Đón Trả Hành Khách Ban ngày
Hiện có và Thêm Khu vực Đón Trả Hành Khách Chỉ từ
6h chiều – 2h sáng
Thêm các Chỗ Đậu xe RPZ 29 Mới
Chỗ Đậu Xe Dành riêng cho Người Khuyết tật, Giới hạn
4 tiếng

Khi nào các thay đổi này sẽ được áp dụng?

Hoạt động thực thi dự kiến diễn ra vào mùa thu năm 2017. Các
cập nhật về kế hoạch sẽ được đăng trên trang web dự án.
Thông tin Dự án, Các câu hỏi thường gặp & Liên hệ
www.seattle.gov/transportation/parking/cp_ColumbiaCity.htm
Email: ColumbiaCityParking@seattle.gov hoặc gọi số
(206) 733-9026

Buổi Lấy ý kiến Công chúng về việc Mở rộng RPZ:
Thứ Hai ngày 10 tháng 7, 2017 từ 6h chiều to 7h30 tối
ở Rainier Arts Auditorium tại 3515 Phố S Alaska St.
Vui lòng liên hệ trước với chúng tôi nếu quý vị cần
dịch vụ thông dịch tại buổi họp này.

