PO Box 34996
Seattle, WA 98124-4996

Nais naming makarinig mula sa inyo tungkol
sa iminumungkahing mga pagbabago sa
paradahan sa Columbia City. Mangyari lang
makipag-ugnayan sa amin sa
ColumbiaCityParking@seattle.gov bago
sumapit ang 20, 2017.

Lumalaki ang Columbia City. Nitong nakaraang taon, narinig
ng SDOT ang inyong mga kahirapan sa paradahan sa lugar at
nakumpleto ang maraming mga pag-aaral sa paradahan.
Batay dito, iminumungkahi ng SDOT ang mga pagbabago sa
pagpaparada sa kalye na malapit sa Rainier Avenue
Business District. Ang mga ito ay nilalayon na magkaroon ng
mas maraming paparadahan at mas madaling malaman ng
mga residente, mga kostumer, mga bisita at mga
nagtatrabaho sa lugar. Basahin sa loob para sa mga detalye:
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Para mapahusay ang daloy ng trapiko, papalakihin
namin o magdadagdag ng maliliit na No Parking na
lugar sa mahahabang block sa silangan ng Rainier.
Aayusin rin namin ang karatula ng No Parking sa mga
interseksyon sa may 37th at 39th Ave S kapag nagawa
na ang ibang mga pagbabago.
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Ang mungkahing ito ay magdadagdag ng may bayad na
paradahan sa looban mismo ng Columbia City at walang
bayad ngunit may limitasyon sa oras sa mga
pumapalibot na block para mapahusay ang palitan ng
sasakyan sa paradahan at makapagkaloob ng kadaliang
makaparada. Papalawakin rin ang kasalukuyang
Restricted Parking Zone 29 tulad nang ipinapakita. Ang
lahat ng mga address sa loob ng pinalaking lugar ng
RPZ ay maaaring karapat-dapat para sa mga permiso.
Isang FAQ (Mga Madalas na Katanungan), kabilang ng
mas marami pang impormasyon sa RPZ, ay nasa
website ng proyekto.
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Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga tao sa
Columbia City, narinig namin ang inyong mga
ikinababahal hinggil sa paradahan at daloy ng trapiko.
Ang mga iminungkahing pagbabago ay batay sa inyong
feedback at pag-aaral na natuklasang ang paradahan sa
kalye ay ganap nang puno at mahirap makapasok sa loob
mismo ng Columbia City.
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Mga Iminumungkahing Pagbabago

Mga oportunidad para makapagbigay ng feedback
Online: Mangyari lang makipag-ugnayan sa amin sa
ColumbiaCityParking@seattle.gov bago sumapit ang
20, 2017.
Personal: Makipag-usap sa SDOT sa Pebrero 4,
2017 mula 10 AM – 12 PM sa SE Neighborhood
Meeting sa Royal Room, 5000 Rainier Ave S.

May Bayad, $1/hr, 8 AM – 8 PM Lunes-Sabado,
2 hr Limit (80 espasyo)
RPZ, 7 AM-6PM, Lun-Biy, 2 oras malibang may
permiso (390 espasyo)
Walang Bayad per May Limitasyon sa Oras, 2 oras
7 AM – 6 PM Lunes - Sabado (40 espasyo)
Karatula na No Parking
Magtakda ng Turn-Out na Mga Lugar
Gawing ang sang Espasyo ay para Lang sa
Pagsasakay ng Pasahero 5 PM – 2 AM
Magdagdag ng Bagong RPZ 29 Espasyo na
Paradahan

Impormasyon sa Proyekto, FAQ at Pakikipag-ugnayan
www.seattle.gov/transportation/parking/cp_ColumbiaCity.htm
Email: ColumbiaCityParking@seattle.gov o tumawag sa (206) 733-9026
For translated versions, please see project website or call (206) 733-9026.
Para obtener versiones traducidas, consulte la página web del proyecto o llame al (206) 733-9026.
Để đọc các bản dịch, vui lòng xem trang web của dự án hoặc gọi số (206) 733-9026.
如需翻译的版本，请参看项目网站或拨打(206) 733-9026。
Para sa mga bersyon na nasalin-wika, mangyari lang magpunta sa website ng proyekto o tumawag sa
(206) 733-9026
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Haddii aad u baahantahay nuqulo turjuman, fadlan gal bogga internetka mashruuca ama wac (206) 733-9026.
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