
 

MỞ RỘNG QUYỀN SỬ DỤNG CẦU QUAY 
SPOKANE ST (CẦU THẤP)

DỰ ÁN CẦU CAO-TẦNG WEST SEATTLE Tháng Tư, 2021

XEM BẠN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÔNG!CÁCH NỘP ĐƠN 
Nộp đơn cho quyền sử dụng cầu thấp 
tại www.seattle.gov/transportation/ 
hay dùng mã QR trên trang này. Đơn 
xin có sẵn bằng các ngôn ngữ sau: 
Anh, Tây Ban Nha, Hàn, Somali, Trung 
hoa (phồn thể), Việt Nam, Oromo 
và Khmer. Để yêu cầu đơn xin bằng 
các ngôn ngữ khác hay ở định dạng 
giấy, vui lòng liên lạc với chúng tôi 
tại lowbridge WestSeattleBridge@
seattle.gov  hay 206-400-7511.

NHÓM NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ YÊU CẦU QUYỀN SỬ DỤNG
Việc sử dụng cầu thấp vào ban ngày bị hạn chế để đảm bảo rằng các phương 
tiện vận chuyển hàng hóa, công cộng và ứng phó khẩn cấp có thể di chuyển 
hiệu quả đến và đi từ West Seattle. Các nhóm sau đây có thể nộp đơn xin việc 
sử dụng hạn chế cầu thấp.

Những người đi đến và từ các phương pháp điều trị y tế cứu hộ 
(cần có sự cho phép của nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn); qua 
West Seattle;  kể cả lái xe đến các liệu pháp qua Phà Fauntleroy

Nhân viên y tế trực (chỉ để đi đến và từ ca trực; đòi hỏi xác minh 
của cấp trên)

Các nhà hàng và doanh nghiệp bán lẻ có trụ sở tại West Seattle 
(giới hạn trong các chuyến đi khẩn cấp đến nhận hàng thiết bị hay 
vật liệu)

Xe Rideshare (xe vanpools, xe đưa đón hay xe đi chung chính thức 
có bảng số xe đi chung do tiểu bang cấp; Điều này KHÔNG bao gồm 
Uber / Lyft hay taxi)

Các doanh nghiệp hàng hải và công nghiệp gần sát cầu thấp (chỉ 
giới hạn cho các chuyến đi khẩn cấp để nhận thiết bị hay vận 
chuyển nhân viên thiết yếu)

Xe chính phủ (chỉ giới hạn cho các chuyến đi khẩn cấp / không định 
trước)

Truy cập ngôn ngữ:   
INếu bạn cần hỗ trợ 
hoàn thành đơn xin hay 

có thắc mắc, bạn có thể gọi (206) 
400-7511 và để lại lời nhắn hay email 
WestSeattleBridge@seattle.gov. Cung 
cấp tên, thông tin liên lạc và nhu cầu 
ngôn ngữ của bạn và có người sẽ trả 
lời cuộc gọi của bạn.

Bạn phải nộp đơn, cung cấp bảng số xe của bạn, đáp ứng các yêu cầu đủ điều 
kiện và được SDOT chấp thuận trước khi sử dụng cầu thấp.

Thông tin dự án và liên lạc 
Trang web: www.seattle.gov/transportation/lowbridge 
Email: westseattlebridge@seattle.gov | Điện thoại: (206) 400-7511  
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Quyền sử dụng là tạm thời đến cuối năm 2021. Nếu có quá nhiều giao thông 
trên cầu thấp, chúng tôi có thể giảm sử dụng thậm chí sớm hơn để duy trì 
quyền sử dụng đáng tin cậy cho xe đối phó với trường hợp khẩn cấp. 

Cầu cao tầng dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào giữa năm 2022. 

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG CẦU THẤP 
Cầu thấp đã đóng với các xe cộ không được phép (không cho xe cá nhân, 
không cho xe máy hay xe tay ga, không cho taxi, không cho xe gọi bằng ứng 
dụng đi xe như Uber và Lyft) Các

• Thứ Hai đến Thứ Sáu: 5 giờ sáng đến 9 giờ tối 
• Thứ Bảy và Chủ Nhật: 8 giờ sáng đến 9 giờ tối  

 xe cộ không được phép sẽ 
bị phạt 75$ cho mỗi chuyến đi 
qua cầu thấp trong những giờ 
bị hạn chế.
Những người lái xe khẩn cấp, 
phương tiện công cộng và xe 
cộ vận chuyển hàng hóa có thể 
sử dụng cầu vào tất cả các giờ 
trong ngày và không cần phải 
xin quyền sử dụng hay cung 
cấp bảng số cho SDOT.

Con đường dành cho người đi 
bộ trên cầu thấp mở cả ngày và 
mọi giờ cho người đi bộ, trượt 
ván, sử dụng xe tay ga điện hay 
đi xe đạp.

NẾU NHƯ CÓ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VÀ TÔI CẦN LÁI XE 
QUA CẦU THẤP?  
Chúng tôi biết rằng các trường hợp khẩn cấp vẫn xảy ra và bạn có thể cần phải 
lái xe đến bệnh viện thay vì gọi xe cứu thương hay phải chạy qua cầu cho một 
số trường hợp khẩn cấp khác. Giấy phạt 75$ sẽ bao gồm các hướng dẫn về cách 
tranh cãi nó. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ không chịu trách nhiệm về 
tiền phạt, vì điều này cuối cùng được xác định bởi Tòa án Thành phố Seattle.


