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Quý vị nghĩ sao?
Thông qua việc nói chuyện với người dân trong Thành 
phố Columbia, chúng tôi đã biết được những mối lo ngại 
của quý vị về vấn đề đậu xe và lưu thông. Những thay đổi 
đề xuất này dựa trên phản hồi của quý vị và các nghiên 
cứu trong đó chỉ ra rằng chỗ đậu xe trên phố đã chật 
cứng và khả năng tiếp cận trở nên khó khăn ở trung tâm 
Thành phố Columbia. 

Đề xuất này sẽ giúp bổ sung thêm các chỗ đậu xe trả 
tiền ở trung tâm của Thành phố Columbia và các chỗ 
đậu xe miễn phí giới hạn thời gian ở các khu vực xung 
quanh nhằm cải thiện tỉ lệ được đậu xe và mang lại khả 
năng tiếp cận đáng tin cậy. Nó cũng mở rộng Khu vực 
Đậu xe Hạn chế 29 hiện tại như hình. Tất cả các địa chỉ 
nằm trong khu vực RPZ mở rộng đủ tư cách để nhận 
giấy phép đậu xe. Mục Các Câu Hỏi Thường Gặp, bao 
gồm nhiều thông tin RPZ hơn, có thể tìm thấy trên trang 
web của dự án.  

Để cải thiện sự lưu thông trong khu vực, chúng tôi sẽ 
mở rộng hoặc bổ sung các khu vực Cấm Đậu Xe nhỏ 
dọc theo các đoạn phố dài ở phía đông của Rainier. 
Chúng tôi cũng sẽ cải tạo các bảng chỉ dẫn Cấm Đậu 
Xe ở các ngã tư dọc theo Đại lộ 37th và 39th Ave S khi 
các thay đổi khác được thực hiện. 

Các cơ hội gửi phản hồi

Trực tuyến: Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 
ColumbiaCityParking@seattle.gov  trước ngày 20 
tháng 2 năm 2017.

Trực tiếp: Trò chuyện với SDOT vào ngày 4 tháng 2 
năm 2017 từ 10h sáng – 12h chiều ở Cuộc Họp 
Khu Vực SE tại Phòng Royal, 5000 Rainier Ave S.

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

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
ለተተረጎሙ ሕትመቶች፣ እባክዎ የፕሮጄክት የድር ጣቢያን ይመልከቱ ወይም በስልክ ቁጥር (206) 733-9026 ይደውሉ።

Haddii aad u baahantahay nuqulo turjuman, fadlan gal bogga internetka mashruuca ama wac (206) 733-9026.
Gosawwan kiikaatiif, maaloo marsariitii projektichaa ilaalaa ykn (206) 733-9026 irratti bilbilaa.
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Những thay đổi đề xuất
 Trả tiền, $1/giờ, 8h sáng– 8h tối, Thứ Hai-Thứ   
 Bảy, Giới hạn 2 tiếng (80 chỗ)
 RPZ, 7h sáng-6h chiều, Thứ Hai-Thứ Sáu, 2   
 tiếng trừ khi có giấy phép (390 chỗ)
 Chỗ Đậu Xe Miễn Phí có Thời gian Giới Hạn, 
 2 tiếng 7h sáng – 6h chiều Thứ Hai – Thứ Bảy   
 (40 chỗ)
 Biển Cấm Đậu Xe
 Thiết lập các Khu vực Đường tránh cho Xe cộ 
 Chuyển Một chỗ Đậu xe thành Chỗ Dành    
 riêng để Đón Trả Khách 5h chiều – 2h sáng
 Thêm Các Chỗ Đậu Xe RPZ 29 Mới 


