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CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN

Một số cải thiện đang được thực hiện ở khu vực này, bao gồm:

 ■ Lát một phần đường của S Columbian Way vào năm 2018

 ■ Cân nhắc liệu chúng ta có thể cải thiện đường đi dành cho xe 
đạp dọc S Columbian Way kết nối giữa ngã tư này và Đại lộ 
Beacon Ave S, nơi diễn ra hoạt động lát đường không

 ■ Tạo một con đường kết nối thân thiện cho gia đình (tuyến 
đường neighborhood greenway) giữa khu vực Beacon Hill và 
khu vực Mt Baker

Gửi email cho chúng tôi (dưới đây) để biết thêm thông tin về các 
dự án này!
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THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN
Sở Giao Thông Seattle (SDOT) sẽ thực hiện các cải thiện tại 
Ngã tư của Đại lộ 15th Ave S và S Columbian Way để tăng 
cường sự an toàn cho người đi bộ và xe đạp xung quanh 
ngã tư này ở Beacon Hill. Hiện nay, những người đi bộ và xe 
đạp, bao gồm học sinh của trường Trung học cơ sở Mercer, 
đành phải chấp nhận các tuyến đường đi rắc rối để đi từ 
phía bên này sang phía bên kia đường và có thể phải sang 
đường tới ba lần. Đoạn ngã tư này cũng có thể gây khó hiểu 
cho người lái xe.

Vào năm 2016, Dự án Cải thiện Ngã tư của Đại lộ 15th Ave S 
và S Columbian Way là một trong số 12 dự án được Ủy ban 
Giám sát Levy to Move Seattle lựa chọn để tài trợ thông qua 
chương trình Quỹ Đường Phố Lân Cận Neighborhood Street 
Fund (NFS). Chương trình NSF tài trợ các dự án do cộng 
đồng yêu cầu.

CÁC THÀNH TỐ CỦA DỰ ÁN
 ■ Các Đoạn lề đường phình ra mới

 ■ Cải thiện việc sang đường và tín hiệu giao thông

 ■ Các hạn chế về chỗ rẽ ở Đại lộ 15th Ave S và  Phố S 
Oregon St; những người lái xe máy sẽ chỉ được rẽ phải 
khi vào hoặc ra khỏi Phố S Oregon St từ Đại lộ 15th Ave S

 ■ Một không gian công cộng mới ở các góc tây bắc và tây 
nam của ngã tư được thiết kế lại

 ■ Cải thiện các con đường kết nối các cơ sở vật chất dành 
cho việc đi xe đạp tới phía bắc, tây và nam

CÁC LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN
 ■ Tăng sự an toàn dành cho học sinh và những người đi bộ 
và đi xe đạp khác tại ngã tư

 ■ Giảm sự rắc rối cho người lái xe tại ngã tư

 ■ Cải thiện các điểm dừng của phương tiện giao thông 
công cộng

 ■ Không gian công cộng mới dành cho cộng đồng tận 
hưởng

Một “đảo” nhỏ dành cho người đi bộ nằm ở giữa ngã tư của Đại lộ 
15th Ave và S Columbian Way, gần các phương tiện xe chạy nhanh.

ĐỊA ĐIỂM CỦA DỰ ÁN
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Chú thích
Các dốc lề đường mới

Các đoạn lề đường phình ra mới

Vạch kẻ sang đường mới

Không gian công cộng mới

Giải phân cách giữa mới

Khu vực phủ xanh lại

Điểm dừng xe buýt

CHÚNG TÔI MUỐN NGHE Ý KIẾN 
CỦA QUÝ VỊ!
Hãy gửi email để cho chúng tôi biết:

 ■ Quý vị có trải nghiệm gì tại ngã tư 
này?

 ■ Về không gian công cộng mới sẽ 
được thiết kế:

 ■ Quý vị muốn sử dụng không gian 
mới như thế nào?

 ■ Quý vị mong muốn có không 
gian nào ở đây? Chỗ để ngồi? 
Chỗ để chơi? Không gian cho 
nghệ thuật hoặc cây cối?

HÃY THAM GIA!

Chúng tôi cam kết sẽ thông báo thông tin 
cho quý vị trong suốt thời gian của dự án. 
Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi và 
nhớ chú ý theo dõi thêm thông tin

Đăng ký để nhận các cập nhật qua 
email: NSF15andColumbian@seattle.gov

LỊCH TRÌNH 
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Các đơn đăng ký NSF và sự lựa 
chọn dự án (vòng mới)

NGUỒN VỐN TÀI TRỢ
Nguồn vốn đến từ Tiền Thu Thuế chín năm Levy to Move Seattle được các cư 
tri chấp thuận năm 2015. Khoản tiền này sẽ giúp cải thiện sự an toàn cho tất cả 
những người đi lại, bảo trì các đường phố và cầu, đầu tư vào các lựa chọn đi lại 
đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho một thành phố đang lớn mạnh. Tiền thu 
thuế bao gồm khoản tiền 24 triệu USD để tiếp tục chương trình Quỹ Đường phố 
Lân cận trong vòng chín năm.

Dự án này cũng nhận được tài trợ từ Chương trình Các Tuyến đường An toàn tới 
Trường của SDOT, chương trình này giúp cho việc đi bộ và xe đạp ở Seattle trở 
nên dễ dàng và an toàn hơn cho học sinh.

LỰA CHỌN THIẾT KẾ BAN ĐẦU

Ví dụ về không gian công cộng ở Bell St, trung 
tâm thành phố

http://www.seattle.gov/transportation/2ndavepbl_belltown.htm

