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QUYỀN SỬ DỤNG KHÔNG GIAN LỀ ĐƯỜNG 
KHU VỰC JUDKINS PARK STATION
Tháng 1 Năm 2023

BỐI CẢNH VÀ MỤC ĐÍCH DỰ ÁN
Việc khai trương nhà ga đường sắt 
nhẹ Judkins Park light rail trong 
tương lai sẽ làm tăng nhu cầu đậu 
xe ở khu vực xung quanh. Là một 
phần của quy trình Báo Cáo Tác 
Động Môi Trường (Environmental 
Impact Statement, EIS), Sound 
Transit và SDOT đang làm việc cùng 
nhau để giảm thiểu tác động đến 
khu vực lân cận. Bằng cách sử dụng 
các nghiên cứu về kỹ thuật đỗ xe, 
các công cụ quản lý bãi đỗ xe, và ý 
kiến đóng góp từ cộng đồng, chúng 
tôi sẽ tạo ra một chiến lược quản lý 
không gian lề đường sẽ được định 
hướng bởi các mục tiêu sau:

 ■ Cân bằng nhu cầu của nhiều 
người sử dụng không gian lề 
đường trong khu vực nhà ga mới

 ■ Ngăn chặn việc đỗ xe cả ngày 
trên các đường phố lân cận (đậu 
xe “lén lút ở những nơi lân cận ví 
dụ như khu dân cư”)

 ■ Giảm thiểu tác động tắc nghẽn 
bãi đậu xe có thể xảy ra từ ga 
đường sắt nhẹ Judkins Park light 
rail mới đối với các khu vực lân 
cận, doanh nghiệp và các tổ chức

 ■ Thúc đẩy việc đi bộ, đi xe đạp và 
các kết nối chuyển tuyến đến / đi 
từ nhà ga đường sắt nhẹ mới

TIẾN TRÌNH DỰ ÁN
QUÝ 1–QUÝ 2 NĂM 2023 QUÝ 3–QUÝ 4 NĂM 2023 2024

Xuất bản nghiên cứu khu vực đậu xe 
và gửi ra đề xuất ban đầu với khảo sát

Dự thảo đề xuất/ Phiên Điều Trần 
Công Chúng RPZ

Kế Hoạch Cuối Cùng 
và Thực Hiện

CHÚ GIẢI: ■ ■ Cách Nhà Ga Nửa Dặm ■ ■ Cách Nhà Ga Một Phần Tư Dặm  Lối Vào Nhà Ga

KHU VỰC NGHIÊN CỨU ĐẬU XE
Sound Transit đang nghiên cứu việc 
đậu xe trong phạm vi ¼ dặm tính từ 
nhà ga mới như là một phần trong 
các nỗ lực giảm thiểu tác động của 
mình. Chúng tôi đang mở rộng nỗ 
lực nghiên cứu đó bằng cách tiến 
hành các nghiên cứu về việc đậu xe 
trong khu vực ½ dặm, được hiển thị 
bằng màu xanh lam trên bản đồ.

BƯỚC TIẾP THEO
Sử dụng dữ liệu nghiên cứu việc đậu 
xe gần đây, chúng tôi đang tạo ra 
một đề xuất quản lý không gian lề 
đường tập trung vào khu vực sẽ bị 
ảnh hưởng nhiều nhất bởi nhà ga 
mới. Khu vực này bao gồm các dãy 
nhà trong và xung quanh khu vực ¼ 
dặm bao quanh nhà ga mới.

GIỮ LIÊN LẠC
Gửi email cho chúng tôi tại JudkinsParkLR@seattle.gov hoặc gọi cho chúng 
tôi theo số (206) 584-3443 Tìm hiểu thêm thông tin trên trang web dự án của 
chúng tôi: www.seattle.gov/transportation/judkinspark
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