ACCESSIBLE MT BAKER
វថលឹែ េ័ត៌ ាថ

ស្ខវច្ឆកា ឆានាំ 2019

ការស្ែលមអផ្ូវដដើ
ល រ/ជិះែង់ែងដេលដ៏
ឆាប់ខាងមុខ
ុន

ផ្លូវប្បវេែ Rainier Ave S ថ ង Martin Luther King Jr Way S វែតដៅច្ាំែណ្ត
ា លទវដៅវាំខាថ់ ៗ ដូ ច្ជាស្ថែថី យ៍រថដ្លើងធថស្រស្ថល Mt Baker Link Light Rail
Station មជឈមណ្ឌ លបាូររថដ្លើង ដប្កាមដី King County Metro Transit Center វទាល័ យ Franklin High School ដេហដ្ឋាថ ថងហាងលែ់រាយ។

ថងការច្ូ លរួមរបវ់វហេមថ៍។ ដយើងថឹងដធែើ ការស្ែលមអដៅឆានាំ 2024។

ទដាភាេទូដៅ
តាំបថ់ស្ថែថី យ៍ Mt Baker Station Area

ដធែើការវទង់មតរបវ់ដយើង!

បាថដតាតវាំខាថ់ដលើដាំ ដណ្ើ រការដរៀបច្ាំ មួ យច្ាំថួថ ែនុងរយៈដេល 10

ដយើងច្ង់ ស្ថាប់េីមថុ វសស្ដលរវ់ដៅ ដធែើការ ដដើ រផ្ារ

ស្ដលវហេមថ៍ បាថបង្ហាញច្ែខុ វវ័ យវប្ាប់ ទី ប្បជុាំ ជថស្ដលាថភាេវ

ដ្ឋែ់ ច្ាំ ណ្តត់ ថ្ននែ់ ជដប្មើ វេដប្ាងរបវ់អន ែដៅែនុ ងការវទង់ម តតាមអថ

ឆានាំែថល ងមែ

មបូរស្បប េ េធភាេ ថ រថារភាេ ថ ងតម្មលវមរមយ។
ស្ផ្នែមួ យម្ថច្ែខុ វវ័ យដ

ិះេឺ ដធែើ ដោយប្បដវើរដ

ើងថូ វវុវតែ ភាេម្ថការដឹ ែ ជ

ថងដធែើដាំដណ្ើរឆ្លងកាត់តាំបថ់ ដ

ិះ។

ឡាញប្តឹមម្ថៃទី11 ស្ខធនូ!

www.surveymonkey.com/r/AMB_Survey

ញ្ជូ ថ ថងការតភាជប់ ដហើ យបច្ចុ បបថនដថិះ

ដយើងែាំ េុង អ្វឌ្ឍស្ែលមអផ្ូ វដដើ
ល រ/ជិះែង់ ែុ ងដេលដ៏
ន
ឆាប់ ខាងមុខដថិះដដើមបីជួ
យដោយប្បជាជថដធែើដាំ ដណ្ើ រដៅកាថ់ មជឈមណ្ឌ លឆ្លងកាត់
ថងស្ថែថី យ៍រថដ្លើងធថ់ ស្រស្ថលដៅ Rainier ថង MLK។
ស្ផ្អែ ដលើការច្ុិះផ្សេែ ផ្ាយែថលងមែ
ដយើងបាថរាយថូ វេាំថតស្ែលមអដ៏ ាថវកាាថុ េលែនុងដេលដ៏ ឆាប់ ខាងមុខ
(វូម ដមើ លស្ផ្ថទី ដៅស្ផ្ន ែ

ខាងដប្កាយ)។ ដៅច្ុង ឆានាំដថិះ
ដយើងថឹង ដប្ជើវដរ ើវយែមួយណ្តស្ដលដឆាពិះដៅមុ ខដដើ មបីអ ្វឌ្ឍការរច្

ប្េឹតាការណ្៍ ម្ថការច្ុ ិះផ្សេែផ្ាយជាមួ យវវសវទាល័ យ Franklin High
School ដៅ Mt Baker Hub (ស្ថន ម្ដរូបថត៖ Mt Baker Hub)

ដដ្ឋយស្ផ្អែ ដលើការច្ាំ ណ្តយ/អតែប្បដោជថ៍

ស្វែងយល់បស្ថែម

www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/transportationplanning/accessible-mt-baker
AMB@seattle.gov or 206-775-8720

ការស្ែលមអផ្ូវដដើ
ល រ/ជិះែង់ដ៏ាថវកាាថុេលដៅ MT BAKER ស្ដលោច្ដប្បើប្បាវ់បាថ

ការស្ែលមអដ៏ាថវកាាថុេលទាំងដថិះែាំេុងប្តូវបាថប្តួតេថតយដដើមបីស្ថងវង់ដៅឆានាំ 2024។
េប្ងី ែប្ជុងផ្លូវដដើ រ (ជាេដវវ

“បស្ថែមការេប្ងី ែប្ជុងរាងដកាងដូ ច្អាំ េូលេងាថ់ ”
េប្ងី ែ ថងជួ វជុ លផ្លូវដដើ រ
េប្ងី ែផ្លូវឆ្លងកាត់
តលវ់បូ រផ្ល
ា ូ វខាងដជើ ងម្ថ Mt Baker Blvd វប្ាប់ ស្តដដើ រ/ជិះែង់
មថោច្បត់ ស្ថាាំដេលដ្លើងប្ែហមដឆាពិះដៅដជើ ងេី Rainier ដៅ
MLK

ការស្ែលមអជាលែខណ្ៈវលបៈវប្ាប់ ស្ថពថអនែដថមើរដជើ ង
ផ្លូវឆ្លងកាត់ ថី ម (រួមទាំ ង ការបាូរទី តាាំងវញ្ញាស្ដលាថស្រស្ថប់ )
ស្ែលមអផ្ូ វដថម
ល ើ រដជើ ងឆ្លងកាត់ ដៅ Rainier/McClellan ថង

MLK/McClellan

ែាំ ណ្ត់ វាាល់៖ បច្ចុបបថនដថិះ ដយើងែាំ េុងបស្ថែម

“រយៈដេលអនែដថមើរដជើ ងឆ្លងកាត់ បស្ថែមមុ ថដ្លើងម្បតង”
ច្ូ លែនុងផ្លូវប្បវេែច្មបងថី មួយៗដៅដលើស្ផ្ថទី ដថិះ។

រយៈដេលអនែដថមើរដជើ ងឆ្លងកាត់ បស្ថែម មុ ថដ្លើងម្បតងេឺ ជាការតលវ់ បូ រដេ
ា
លដវលាម្ថវញ្ញាស្ដលផ្ាល់ឱយអនែដថមើរដជើ ងដដើ រមុ ថដដើ មបីឆ្លងកាត់ ផ្ូ វមុ
ល ថ
ដេលអនែដបើ ែបរទទួ លបាថដ្លើងម្បតង។

ការរច្

ដហើយការរច្

ការង្ហរ MT BAKER
ស្ដលោច្ាថលទធភាេដប្បើប្បាវ់បាថដផ្សងដទៀត

េួ ែវាដធែើឱយដេដមើ លដ

ើញអនែដថមើរដជើ ងកាថ់ ស្តច្ាវ់

ដាំ បូង វប្ាប់ ការបាូរទី តាាំងដថិះប្តូវបាថផ្ា ល់ថ វកា
ថងកាត់ បថែយការបុ ែគ្នន

ច្ុងដប្កាយ

ថងវាំ ណ្ងបច្ចុ បបដថនិះម ថទថ់ ាថថវកាដៅដ

ើ យដទ។

បស្ថែម ដលើការស្ែលមអែុ ងរយៈដេលដ៏
ន
ឆាប់ ខាងមុខ

ដយើងែ៏ែាំេុ ងដធែើ ការដលើែ ច្ចខតខាំ ប្បឹងស្ប្បងទាំងដថិះស្ដលដដើរតួ ជាជាំ ហាថ
ដឆាពិះដៅរែច្ែខុ វវ័យកាថ់ ស្តប្បដវើរដ
1.

ើង៖

ដយើងែាំេុង ដធែើ ការជាម្ដេូ ជាមួយ King County Metro ថង Sound

Transit ដដើម បីវែាេី លទធភាេស្ដលោច្ដធែើការតលវ់បូ រទី
ា តាាំង Metro Transit
Center ដៅជត Mt Baker Light Rail។ ដយើងដឹងេីការច្ុិះ ផ្សេែផ្ាយេីមុថ
ដថិះេឺ ជាការតលវ់បូ ា រស្ដលច្ង់ បាថ ដូ ដច្និះ ឥ

ូវដថិះ

ដយើងែាំេុង ដធែើ ការដលើេ័ត៌ ាថលមអតបដច្ចែដទវ ថងឱកាវម្ផ្ទែុ ង។
ន
ស្ថែថី យ៍រថដ្លើងធថ់ស្រស្ថល Mt Baker

Light Rail

2.

ដយើងែាំេុង វហការជាមួ យប្ែុមភានែ់ ង្ហរជាដប្ច្ើថ ដដ្ឋយដតាតដលើ

ការដរៀបច្ាំ ស្ផ្ថការតាំបថ់ ស្ថែថីយ៍ Mt Baker
ដដើម បីែាំណ្ ត់វែមម ភាេស្ដលោច្ដធែើ ដៅបាថ
ថងជាែ់ស្វាង ស្ដលវប្មបវប្មួលការវថ ដោេតាមរដបៀបស្ដលប្តូវថឹ ងច្ែខុវ
វ័យរបវ់វហេមថ៍។

ដាំដណ្ើ រការដថិះែាំ េុង ប្តូវបាថដឹែ
ថងការអ្ វឌ្ឍថ៍ វហេមថ៍ ។

ាំដដ្ឋយការោល័យ ដរៀបច្ាំ ស្ផ្ថការ

