ិ
ករតភា�ប់ទី្រក�ងសុីតថលខងលិចេឡើងវញ
(RECONNECT WEST SEATTLE)

KHMER

របាយករណ៍អំពីសន�ឹកេឆា�តអ�កជិតខង - េនែផ�កខងេ្រកយ

South Park, Georgetown, Highland Park, South Delridge, Riverview និង Roxhill

សូមអរគុណេលកអ�ក
ចំេពះ្របជាពលរដ�រប់ពន់នា
ក់ែដលបានបំេពញករស�ង់ម
តិនិងសន�ឹកេឆា�តេនែខកក�ដ
េដើម្បី្របាប់េយើងដឹងថាេតើគ
េ្រមាងអ�ីខ�ះែដលេយើង្រត�វព្រងឹ
ងករ្រគប់្រគងផលប៉ះពល់ច
រចរណ៍និងប�
� េធ�ើដំេណើរឱ្យ
កន់ែត្របេសើរជាងមុនេដយ
សរែតករបិទស�នអកសន
ៅទី្រក�ងសុីតថលខងលិច
(West Seattle High-Rise
Bridge)។ករចូលរួមរបស់អ�ក
បានជួយេយើងេដើម្បីផ�ល់អទិ
ភាពដល់គេ្រមាងសង�ត់ជិត
ខងដំបូងែដលនឹងជួយចរចរ
ណ៍ែដលេកើនេឡើងនិងេធ�ើឱ្យប្
េរ ើេសើរេឡើងសុវត�ិភាពរបស់អ�
កេថ�ើរេជើងេនតំបន់ែដលរងផ
លប៉ះពល់ខ�ំងបំផុត។

េតើមានអ�ីបនា�ប់េទៀត?

2020
េរៀបចំគេ្រមាងឬសកម�ភាពែដលផ�ល់អទិភាពដល់សហគមន៍ចំ
នួន 23េដើម្បីេធ�ើឱ្យេ្របើេសើរេឡើងករេធ�ើដំេណើរនិងសុវត�ិភាព។
2020-2021
• ករអនុវត�កម�វ ិធីតំបន់លំេនដ�ន (Home Zone Program) េនតមសង�ត់ជិត
ខងេដើម្បីផ�ល់ជូនសុវត�ិភាពនិងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងកត់បន�យេល្ប�ន។
• ករវ ិនិេយាគដំបូងែដលមាន្របាក់ $6M លនដុល�រ ស្រមាប់ករអនុវត�គេ្រមាង
សង�ត់ជិតខង។
2021
ចប់េផ�ើមករអភិវឌ្ឍគេ្រមាងឬកម�វ ិធីចំនួន 32ស្រមាប់ករអនុវត�។
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីគេ្រមាងលម�ិតេនសង�ត់ជិតខងរបស់អ�ក សូមចូលេមើល
វ ិបសយ www.seattle.gov/reconnectwestseattle.

េហតុអី្រ� ត�វករតភា�ប់ Reconnect West Seattle?

តំបន់េនជុំវ ិញទី្រក�ងសុីតថលខងលិច West Seattleបង�ញអំពីរេបៀបែដលេយើងអ
ចសេ្រមចបាននូវឧបទ�ីប West Seattle ែដលមានករតភា�ប់េឡើងវ ិញ ែដលមានក
្រមិតៃនករេធ�ើដំេណើរ�សេដៀងគា�ឆ�ងកត់តំបន់ឌុយវ៉ មីស Duwamish ដល់តំបន់ទំង
េនាះ ែដលបានេឃើញមុនេពលបិទស�នអកស (High-Rise Bridge) េនខណៈ
េពលករកត់បន�យកំហុសបរ ិស�នែដលប៉ះពល់ដល់សហគមន៍នានាេន
Duwamish Valley ផងែដរ។
ជាែផ�កមួយៃនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងដ៏ទូលំទូលយ េដើម្បីសេ្រមចបាននូវចក�ុវ ិស័យេនះ
េនៃថ�ទី 10 ែខកក�ដ ឆា�ំ 2020, SDOT បានចប់េផ�ើមកិច�្របឹងែ្របងចូលរួមសហគម
ន៍ជាពីរែផ�ក៖ សន�ឹកេឆា�តដំេណើរករអទិភាពៃនសង�ត់ជិតខង និង ករតភា�ប់េឡើ
ងវ ិញករស�ង់មតិ Reconnect West Seattle។ ដំេណើរករទំងពីរបានេបើករហូតដល់
ៃថ�ទី 31 ែខកក�ដ ឆា�ំ 2020។

អ�ីែដលេលកអ�កបាន្របាប់េយើង
15,180 ករេឆ�ើយតបនឹង ករតភា�ប់េឡើងវ ិញករស�ង់មតិ Reconnect
West Seattle
1,750 ករេឆ�ើយតបនឹង សន�ឹកេឆា�តដំេណើរករអទិភាពៃនសង�ត់ជិតខង
(Highland Park, Riverview, S. Delridge, Roxhill: 1,074; Georgetown: 209;
South Park: 398; SODO: 69).

ព័ត៌មានគេ្រមាងនិងទំនាក់ទំនង
www.seattle.gov/reconnectwestseattle
អុីែម៉ល៖ westseattlebridge@seattle.gov | េលខទូរស័ព� (206) 400-7511

្របធានបទដំេណើរករអទិភាពៃនសង�ត់ជិតខង

្របជាពលរដ�ែដលបំេពញសន�ឹកេឆា�តកត់បន�យប�
� ចរចរណ៍េនសង�ត់ជិតខង បាន្របាប់េយើងថាពួកេគមានករ្រព�យបារម�អំពី៖

ករេធ�ើចរចរណ៍និងករក
កស�ះចរចរណ៍

សុវត�ិភាពអ�កេថ�ើរេជើង និង
ភាពអចចូលេ្របើបាន

ករបេង�ើនេល្ប�ន

ផលប៉ះពល់
និងករបំពុលបរ ិស�ន

សង�ត់ជិតខងនីមួយៗមានករ្រព�យបារម�និងប�
� ែតមួយ។ សង�ត់ជិតខងទំងអស់្រត�វករដំេណាះ�សយ គេ្រមាង និងអន�រគ
មន៍ែដលមានភាពស�ប់ស�ត់ៃនករេធ�ើចរចរណ៍ែថមេទៀត។ សហគមន៍នីមួយៗមានគំនិតនិងដំេណាះ�សយៃច�្របឌិតបែន�ម េដើម្បី
េដះ�សយផលប៉ះពល់ពីផូវវង។
�

ករតភា�ប់េឡើងវ ិញ្របធានបទស�ង់មតិ Reconnect West Seattle
្របជាពលរដ�ែដលេធ�ើករស�ង់មតិ Reconnect West Seattle បាន្របាប់េយើងថា៖
េបើកបរេធ�ើដំេណើរែតមា�ក់ឯងនិងេធ�ើករពីេគាលេដចំ
នួនេធ�ើដំេណើរេនតមផ�ះគឺសិត
� េនក�ុងេគាលេដទក់
ទងរបស់េយើង។
េបើកបរេធ�ើដំេណើរែតមា�ក់ឯង នឹងថយចុះចំនួ នេធ�ើដំ
េណើរ 36% បនា�ប់ពីករកំណត់គមា�ត ឆា�យពីគា�ក�ុង
សង�ម (េគាលេដ 2021៖ 35%).
ករងរពីផ�ះនឹងបង�ញចំនួនេធ�ើដំេណើរ 23%
(េគាលេដ 2021៖ 10%) បង�ញថា្របជាពលរដ�
ចង់បន�ករងរពីចមា�យេទតមសមត�ភាពមួយចំនួន
បនា�ប់ពីករកំណត់គមា�តឆា�យពីគា�ក�ុងសង�ម។
ចំនួនេធ�ើដំេណើរករជិះកង់និងតក់សុីតមផ�ូវទឹក
បង�ញករេធ�ើដំេណើរនីមួយៗេកើនដល់ 6% ប៉ុែន�ចំណុ
ចេគាលេដចំនួនេធ�ើដំេណើរ 10%ស្រមាប់ឆា�ំ 2021។

អ�កេធ�ើដំេណើររ ំពឹងថាករេ្របើ្របាស់រថយន�្រក�ងរ
បស់ពួក ្រត�វថយចុះភាគេ្រចើនបំផុត (ពី 17%
មុនករកំណត់គមា�តឆា�យពីគា�ក�ុងសង�ម

ដល់េទ 11%បនា�ប់ពីករកំណត់គមា�តឆា�យពី
គា�ក�ុងសង�ម។េគាលេដ 2021 របស់េយើងស
្រមាប់ចំនួនេធ�ើដំេណើរតមរថយន�្រក�ងគឺ 30%
ែដលបង�ញឱកសនានាស្រមាប់ករេធ�ើឱ្យ្របេសើរ
េឡើង និង ទំនងជាមានផលប៉ះពល់ពី េរគរតត្បោត
នាេពលបច�ុប្បន�ចំេពះ ករយល់េឃើញអំពីករេ្របើ
្របាស់ឆ�ងកត់នាេពលអនាគត។
ករចប់អរម�ណ៍កន់ែតខ�ំងេឡើងេលើអ�កេធ�ើដំេណើរ
ពីរឬេ្រចើននាក់ជិះរថយន�ែតមួយ ខភូល វ៉ នភូលរ
ថយន�ដឹកេទមករបស់និេយាជកបនា�ប់ពីករកំណត់
គមា�តឆា�យពីគា�ក�ុងសង�ម។

កររក្សោទំនាក់ទំនង

ចំេពះដំេណើរករទំងអស់េនះ េយើងនឹងរក្សោជូនដំណឹងេលកអ�កអំពីគេ្រមាងែដលនឹងមកដល់តមរយៈ៖
• បច�ុប្បន�ភាព្របចំ្រតីមាសេលើស�នភាពគេ្រមាង (អ�ីែដលេយើងបានបេង�ើតែដលមានេនក�ុងប�ង់ និងឱកសែដលនឹង
មកដល់ស្រមាប់ករប�ូ� លទិន�ន័យ)
• អុីែម៉ល េគហទំព័រ និងករេធ�ើបច�ុប្បន�ភាព្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មេនេពលេយើងបេង�ើតគេ្រមាង ឬ្រត�វករព័ត៌មានរ
បស់អ�ក
• ែចករ ំែលកព័ត៌មានថ�ីៗជា្របចំនិង្របមូលមតិេយាបល់អំពីវឌ្ឍនភាពគេ្រមាងជាមួយអង�ករសហគមន៍ ្រពឹតិក
� រណ៍
សហគមន៍ និងកិច�្របជុំនានា
• ករេធ�ើករងរជាមួយកម�វ ិធីទំនាក់ទំនងសហគមន៍របស់នាយកដ�នៃនសង�ត់អ�កជិតខង េដើម្បីរក្សោសហគមន៍ែដល
មានករជូនដំណឹងនិងករចូលរួម/ភាសនានា េអស្បោ៉ ញ សូមា៉លី េវៀតណាម អូរម
ូ ូ កូេរ ៉ និងចិន។

ករតភា�ប់េឡើងវ ិញ Reconnect West Seattle មានេ្រចើនជាងប��ីៃនគេ្រមាង។ វជាកិច�ពិភាក្សោែដ លកំពុងបន�ដំេណើរករ
រវង SDOT និងសហគមន៍អំពីវ ិធីែដលេយើងអច្រគប់្រគងប�
� ចរចរណ៍ និងកេធ�ើដំេណើរបានល�បំផុត។

