
CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI CẦU 
WEST SEATTLE VẬY?

WEST SEATTLE HIGH-RISE BRIDGE PROJECT Cập nhật tháng 7, 2021 

ĐANG ĐÚNG HƯỚNG ĐỂ MỞ LẠI VÀO GIỮA 2022

THAM GIA CUỘC HỌP CÔNG CỘNG 
ẢO CỦA CHÚNG TÔI VÀO NGÀY 21 
THÁNG 7
Nghe thêm về công việc chúng tôi đang làm và đặt câu 
hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp phụ đề trực tiếp 
bằng tiếng Anh và phiên dịch bằng tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Quan Thoại và tiếng Việt. Một bản ghi cuộc họp sẽ 
được đăng trực tuyến sau đó với phụ đề bằng tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Khmer, 
tiếng Somali và tiếng Oromo. Để yêu cầu các ngôn ngữ 
bổ sung, chia sẻ các nhu cầu trợ năng khác hay đặt câu 
hỏi, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: 206-400-7511 hay 
WestSeattleBridge@seattle.gov.

CÁCH THAM GIA CUỘC HỌP
Vào thứ Tư, 21 tháng 7 lúc 5:30 chiều, tham 
gia với chúng tôi theo một trong hai cách:

• Máy vi tính hay thiết bị di động - nhấp 
vào liên kết này để bắt đầu Zoom: https://
us02web.zoom.us/j/89190663370 

• Điện thoại – nhấn số (253) 215 8782 rồi 
nhập ID của hội thảo trực tuyến: 
891 9066 3370

CÂU HỎI HAY NHẬN XÉT? 
Điện thoại: (206) 400-7511
Email: WestSeattleBridge@seattle.gov
Đăng ký để nhận thông tin cập nhật: seattle.gov/westseattlebridge 
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CẦU CAO TẦNG WEST SEATTLE 
ĐANG ĐÚNG HƯỚNG ĐỂ MỞ LẠI 
VÀO GIỮA 2022
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và kiên cường. Chúng 
tôi biết việc đóng cầu tạo ra những thách thức lớn. 
Chúng tôi đang làm việc cật lực. Việc sửa chữa 
ban đầu để ổn định cầu đã hoàn tất và việc sửa 
chữa cuối cùng bắt đầu vào mùa Thu này. Tìm hiểu 
thêm về việc sửa chữa cầu cao tại đây. 

CÁC LỰA CHỌN DI CHUYỂN VÀ 
CÁCH BẠN CÓ THỂ GIÚP 
Khi các giới hạn về COVID xóa bỏ, đường phố càng 
đông đúc hơn. Chúng tôi đang làm việc để xây 
dựng các dự án thúc đẩy sự an toàn và giảm thiểu 
tác động giao thông trong các khu phố.

Bạn cũng có thể giúp đỡ! Nếu có thể, hãy tránh 
lái xe. Đi xe đạp, đi bộ, trượt ván, đi xcutơ, xe buýt 
hay phà, gia nhập xe vanpool hay ở lại địa phương. 
Tìm hiểu thêm về các lựa chọn di chuyển của bạn 
tại đây.

KHÔNG LÁI XE TRÊN CẦU QUAY 
SPOKANE ST TRỪ KHI ĐƯỢC 
CHẤP THUẬN  
Cầu thấp đóng đối với hầu hết các xe cộ vào các 
ngày trong tuần từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối và cuối 
tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Các xe cộ không 
được phép sẽ nhận giấy phạt 75$. Xem liệu bạn 
có đủ điều kiện để lái xe trên cầu thấp hay xin 
quyền sử dụng tại đây. Cầu thấp vẫn mở cho tất cả 
những người đi bộ, đi xe đạp hay trượt ván.

CÂU HỎI HAY NHẬN XÉT? 
Điện thoại: (206) 400-7511
Email: WestSeattleBridge@seattle.gov
Đăng ký để nhận thông tin cập nhật: seattle.gov/westseattlebridge 
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