
KẾT NỐI GEORGETOWN TỚI SOUTH PARK
Đang nghiên cứu một tuyến đường đi bộ và đi xe đạp kết nối giữa  
Georgetown và South Park
Tháng Năm 2019

Tổng quan
Chúng tôi đang nghiên cứu các tuyến đường sẽ kết nối tốt hơn cho người đi xe 
đạp và đi bộ giữa “khu phố chính” của South Park và Georgetown. Chúng tôi 
được tài trợ của giai đoạn thiết kế sớm để tiếp tục lập ra thêm các lựa chọn về 
tuyến đường.

Thông tin nền
Nhu cầu đối với những tuyến đường kết nối tốt hơn giữa Georgetown và South 
Park đã được nêu lên trong quá trình lập kế hoạch trước đây bao gồm dự án 
Nghiên cứu Di chuyển Georgetown (Georgetown Mobility Study) cũng như 
thông qua cơ quan bảo vệ quyền lợi cộng đồng. 

Sự kết nối này cũng được coi là quan trọng trong Kế hoạch Tổng thể Đường Đi 
bộ (Pedestrian Master Plan), Kế hoạch Tổng thể Đường đi Xe đạp (Bike Master 
Plan), Kế hoạch Tổng thể Đường Vận chuyển Hàng hóa (Freight Master Plan), 
Kế hoạch Tổng thể Giao thông Công cộng (Transit Master Plan), và Phân tích 
An toàn cho Xe đạp và Người Đi bộ (Bicycle and Pedestrian Safety Analysis). 

Nguồn ngân quỹ
Hội đồng Thành phố đã phê duyệt $600,000 trong ngân sách năm 2018 cho 
việc tiếp cận cộng đồng, lập kế hoạch, và thiết kế sớm dự án này. Thiết kế cuối 
cùng và việc xây dựng hiện chưa được tài trợ.

THỰC HIỆN KHẢO SÁT! 
Chúng tôi đang làm việc với 
tổ chức Duwamish Valley 
Safe Streets để thu thập các 
câu trả lời khảo sát để tìm 
hiểu các ưu tiên hàng đầu 
cho kết nối này. Vui lòng 
thực hiện khảo sát bằng 
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban 
Nha qua liên kết này!
www.dvsafestreets.org/
survey 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đăng ký 
vào danh sách nhận email của chúng tôi 
để tìm hiểu thêm về các cơ hội để tham 
gia: sara.colling@seattle.gov

Nếu quý vị cần bản dịch thông tin này, vui 
lòng gọi số (206) 727-8697.

如果您需要此信息翻譯成中文 請致電 
(206) 727-8697.

Kung kailangan mo ang impormasyon na 
ito na nakasalin sa (206) 727-8697.

Tagalog mangyari lamang na tumawag sa 
(206) 727-8697.

Si necesita traducir esta información al 
español, llame al (206) 727-8697.

Odeeffannoon kun akka siif 
(206) 727-8697.

Nếu quý vị cần thông tin này chuyển ngữ 
sang tiếng Việt xin gọi (206) 727-8697.

የዚህን መረጃ ትርጉም ከፈለጉ፣ በዚህ ስልክ ቁጥር 
ይደውሉ፡ (206) 727-8697.

ናይዚ ሓበሬታ ትርጉም እንተደሊኹም፣ በዚ ቁጽሪ 
ስልኪ ይድውሉ፡ (206) 727-8697.

당신이 번역이 정보를 필요로하는 경우에, 
(206) 727-8697. 로전화해주십시오.

TÌM HIỂU THÊM!
www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/current-projects/
georgetown-to-south-park-connection
Sara.Colling@Seattle.gov | (206) 727-8697

Georgetown



Các tuyến đường chúng tôi đang nghiên cứu 
Nghiên cứu này bao gồm một tuyến đường nối dành cho người đi bộ/đi xe đạp giữa South Park và Georgetown trên 16th 
Ave S, E Marginal Way, và có thể cả Ellis Ave S/S Albro Pl hoặc Flora Ave S.

Các Lựa chọn Kết nối Georgetown

Flora Ave S: Một con đường thiên nhiên trong khu dân cư trên 
Flora Ave S rẽ vào S Eddy St và tiếp tục đi lên Ellis Ave S

Ellis Ave S: Một con đường dành cho người đi bộ/đi xe đạp trên 
Ellis Ave S trở thành đường thiên nhiên trong khu phố trong khu 
vực nhà ở

Ellis, Albro, 13th: Một con đường dành cho người đi bộ/đi xe 
đạp trên 
Ellis Ave S, S Albro Pl, và 13th Ave S 

Các Lựa chọn Kết nối E Marginal Way S

Phía bắc: Một con đường dành cho người đi bộ/đi xe đạp hoặc 
làn đường cho xe đạp được bảo vệ ở phía bắc của E Marginal 
Way

Từng đường mòn một: Một con đường dành cho người đi bộ/đi 
xe đạp cạnh đường xe lửa ở phía nam của E Marginal Way

Các Lựa chọn Kết nối South Park

Lựa chọn đường mòn phía tây: Con đường dành cho người đi 
bộ/đi xe đạp ở phía tây của 16th Ave S dẫn tới cầu South Park

Lựa chọn làn đường xe đạp được bảo vệ: Các làn đường xe 
đạp được bảo vệ một chiều ở cả hai phía của 16th Ave S dẫn 
đến cầu South Park
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