THÔNG BÁO THI CÔNG

THÁNG 1 NĂM 2021

DỰ ÁN CẢI TẠO 15TH AVE S

Dự kiến bắt đầu thi công vào đầu năm 2021!
TỔNG QUAN DỰ ÁN
15th Ave S, đoạn từ S Spokane St đến
S Angeline St, đem lại phần kết nối
quan trọng cho những người di
chuyển trong và qua Beacon Hill.
Sở Giao Thông Seattle (Seattle
Department of Transportation, SDOT)
sắp tiến hành cải tạo trên đoạn đường
hành lang này, nhằm cân đối nhu cầu
của tất cả những người sử dụng để
mọi người đều có thể tới nơi cần đến
một cách an toàn và thuận tiện.

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

S SPOKANE ST
Jefferson
Park
Golf Course

S COURT ST

Các hạng mục cải tạo an toàn sẽ được thực hiện tại giao lộ 15th Ave S, S Columbian Way và
S Oregon St.

CẢI TẠO VỈA HÈ
Từ giao lộ S Columbian Way và S Spokane St, phía Đông 18th Ave S và
Nam S Angeline St, chúng tôi sẽ:

■ Thi công vỉa hè mới
■ Cải tạo đường thoát nước
■ Cải tạo phục vụ người đi bộ tại

S DAKOTA ST

Chúng tôi cũng sẽ cải tạo làn
đường chỉ cho phép rẽ phải tại
15th Ave S và S Spokane St.

S NEVADA ST

CẢI TẠO GIAO LỘ
Tại giao lộ 15th Ave S, S Columbian Way và S Oregon St, chúng tôi sẽ:

Jefferson
Park

■ Bổ sung các hạng mục bảo vệ

16TH AVE S

15TH AVE S

14TH AVE S

13TH AVE S

các vị trí được chọn

Mỗi năm, chúng tôi đều trải nhựa lại trên
các trục đường/phố chính đang trong tình
trạng xuống cấp để những đoạn này an
toàn và thông suốt hơn, giúp kéo dài tuổi
thọ sử dụng. Việc trải nhựa đường cũng
tạo cơ hội tăng cường độ an toàn cho
đường/phố và giúp người dân cũng như
hàng hóa lưu thông hiệu quả hơn ở một
thành phố đang phát triển như Seattle.

cho người đi xe đạp

S OREGON ST

■ Cải tạo hệ thống tín hiệu cho

Mercer Middle School
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■ Di chuyển bến xe buýt
■ Tạo khu vực bán đảo thuận tiện
cho người đi bộ, đi xe đạp và xe
lăn qua S Columbian Way và
15th Ave S

Quý vị còn có câu hỏi khác? Quý vị muốn nhận tin tức cập nhật về dự án?
TRUY CẬP: seattle.gov/transportation/15th-Ave-S-AAC
EMAIL: 15thAveAAC@seattle.gov ĐIỆN THOẠI: (206) 775-8719

Giao lộ này hiện gây khó hiểu cho người đi
bộ, đi xe lăn, xe đạp và lái xe. Thông qua
dự án này, chúng tôi sẽ giúp cho giao lộ
này an toàn hơn, đưa chúng ta đến gần
hơn với Vision Zero: kế hoạch của Seattle
nhằm chấm dứt tử vong và chấn thương
nghiêm trọng do tai nạn trên đường/phố
đô thị đến năm 2030.

TỔNG QUAN VỀ THI CÔNG
Việc thi công theo lịch sẽ bắt đầu vào đầu năm 2021 và
kéo dài tối đa 8 tháng. Ở hầu hết các khu vực, việc trải
nhựa lại sẽ bao gồm công tác thay thế 2-3 inch trên cùng
của đường bộ. Một số khu vực sẽ đòi hỏi sửa chữa sâu
hơn hoặc tiến hành công việc chuyên biệt về thoát nước,
vỉa hè hoặc yếu tố khác. Nhà thầu sẽ làm việc theo từng
đoạn, bắt đầu từ phần cực Nam của khu vực dự án tiến lên
phía Bắc. Mỗi đoạn sẽ mất 1 đến 3 tuần để hoàn thành,
tùy thuộc vào công việc, thời tiết và các yếu tố khác.

NHỮNG GÌ SẼ DIỄN RA TRONG QUÁ TRÌNH THI
CÔNG

■ Tiếng ồn, bụi, rung lắc và máy thi công lớn
■ Số làn đường và vỉa hè giảm bớt hoặc chuyển
hướng

■ Đường xe chạy vào nhà tạm thời bị chặn hoặc bị
ảnh hưởng trong nhiều ngày cùng lúc

■ Tạm dừng lưu thông qua giao lộ

Lối vào cho các doanh nghiệp vẫn được giữ lại, và
các doanh nghiệp cùng cư dân sẽ được thông báo
trước nếu có đường xe chạy vào bị chặn. Quý vị có
thể sẽ thấy các biển chỉ dẫn rõ ràng và hiệu quả về
yêu cầu chuyển hướng và dừng lưu thông trong khu
vực dự án.

15TH AVE S

ONLY ONLY

DUY TRÌ SỰ KẾT NỐI
Để liên tục thông tin cho quý vị về dự án này, chúng tôi
sẽ báo trước qua email cập nhật, các sự kiện và trang
mạng của dự án.

16TH AVE S

25
ONLY ONLY

CHỈ DẪN BẢN ĐỒ CẢI TẠO GIAO LỘ:

Dốc thoải vỉa hè
Làn đường xanh lá cho xe đạp (bảo vệ xe đạp tại giao lộ)
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Làn đường xe đạp hiện hữu sẽ trở thành làn đường xe
đạp được bảo vệ
Làn đường xe đạp được bảo vệ hiện hữu
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Bến xe buýt hiện hữu
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WA

Bến xe buýt mới

15TH AVE S

Chỗ đậu xe cần giữ lại

25 Giới hạn tốc độ 25 dặm/giờ
Đường Xanh trong Khu Phố
Khoảng thời gian ưu tiên cho người đi bộ (để người đi bộ có
thêm thời gian băng qua đường trước khi đèn tín hiệu giao thông chuyển màu)

Đèn tín hiệu
KINH PHÍ Kinh phí đến từ dự án Levy to Move Seattle kéo dài 9 năm và được cử tri chấp thuận từ năm 2015. Dự án này sẽ cấp kinh phí để tăng mức độ an toàn
cho tất cả những người đi lại, bảo trì đường/phố và cầu, cũng như đầu tư vào các phương án đi lại phải chăng, đáng tin cậy trong một thành phố đang phát triển.
Hạng mục trải nhựa trong dự án này sẽ được tài trợ từ chương trình trải nhựa của chúng tôi và từ Trợ Cấp Bảo Tồn của Cơ Quan Quản Lý Đường Cao Tốc Liên
Bang (Federal Highway Administration, FHWA), do Sở Giao Thông Tiểu Bang Washington (Washington State Department of Transportation, WSDOT) quản lý.
Dự án này cũng đang nhận được kinh phí từ chương trình Đường Đến Trường An Toàn (Safe Routes to School) của SDOT, giúp các em học sinh đi bộ và đi xe đạp
dễ dàng, an toàn hơn ở Seattle.

Quý vị còn có câu hỏi khác? Quý vị muốn nhận tin tức cập nhật về dự án?
TRUY CẬP: seattle.gov/transportation/15th-Ave-S-AAC
EMAIL: 15thAveAAC@seattle.gov ĐIỆN THOẠI: (206) 775-8719

