
គម្រ្រងច្រករបៀងសុវត្ថិភាព  
RAINIER AVE S - ដំណាក់កាលទ ី2FACT SHEET

ប្រវត្តិគម្រោង
Rainier Ave S គឺជាផ្លូវសរសៃឈាមមួយនៅភាគអាគ្
នេយ៍នៃទីក្រុង

 Seattle ដែលជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពទិញទំនិញល
ក់រាយ 

ភោជនីយដ្ឋាន សាលារៀន សួនច្បារ 
និងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាព។ 

ប្រជាជននៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុង Seattle 
មកពីគ្រប់តំបន់ទាំងអស់

ក្នុងពិភពលោកនាំមកនូវវប្បធម៍ ភាសា 
និងអាហាររបស់ខ្លួន និង

ការប្តេជ្ញាចិត្តរួមដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅ
ក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគេ។

ហេតុអ្វីបានជាយើងផ្លាស់ប្តូរផ្លូវ RAINIER 
AVE S ឆ្លងកាត់ទីក្រុង 
COLUMBIA CITY និងទីក្រុង HILLMAN CITY?
ក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ 
មានគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នាសរុបជិត
 3,600 ករណីតា មបណ្តោយផ្លូវ  
Rainier Ave S ។ ជាមធ្យមគឺមាន
គ្រោះថ្នាក់បុកគ្នា 1 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃ 
ដែលត្រូវចំណាយពេល 45 
នាទីដើម្បីបោសសម្អាត។
Rainier មានគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នាកើនឡើងជិតពីរដង
នៃចំនួនគ្រោះថ្នាក់
បុកគ្នាក្នុងមួយម៉ាយល៍បើធៀបទៅនឹងផ្លូវ 
Aurora Ave N និងផ្លូវ Lake City Way NE ទោះបីជា
ផ្លូវទាំងនេះផ្ទុករថយន្តជិតពីរដង
ក៏ដោយ។
មនុស្សភាគច្រើនបានបើកបរក្នុងល្បឿន 38 
ម៉ាយល៍ក្នុងមួយម៉ោង 

ដោយមានបិទផ្លាកសញ្ញាកំណត់ល្បឿន 38 
ម៉ាយល៍ក្នុងមួយម៉ោង។ 

ការបើកបរលឿនបង្កើនកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃគ្រោះថ្
នាក់បុកគ្នា ហើយធ្វើឱ្យ

កាន់តែពបិាកសមរ្ាបអ់ន្កដែលកពំងុបើកបរឲយ្ទទលួស្
គាល់គ្រោះថ្នាក់

ដែលអាចកើតមានឡើង និងមនុស្សដែលកំពុងដើរ 
និងកំពុងជិះកង់ 
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HOW DOES RAINIER AVE S COMPARE WITH OTHER STREETS?

A
nn

ua
l v

eh
ic

le
 c

ra
sh

es
 p

er
 m

ile

Aurora Ave N 
37,000-74,000 
daily vehicles

Lake City Way 
34,600-40,400 
daily vehicles

Rainier Ave S 
19,700-26,400 
daily vehicles

ការសិក្រសាបានបង្ហ្រញថា ថ្មើរជើងដ្រលបុកដោយរថយន្តកំពុងបើក
ក្នុងល្របឿន 40 ម៉្រយល៍ក្នុងមួយម៉្រងអាចមនអត្រ្រស្ល្រប់ 90% 
ចំណ្រកឯថ្មើរជើងដ្រលបុកដោយរថយន្តកំពុងបើកក្នុងល្របឿន 20 
ម៉្រយល៍ក្នុងមួយម៉្រងអាចមនអត្រ្រស្ល្រប់ 10%។

ឬម៉ូតូ។

លទ្ធផលដំណាក់កាលទី 1
នៅឆ្នាំ 2015 យើងបានផ្លាស់ប្តូរប្លង់ផ្លូវ Rainier Ave S នៅចន្លោះ
រវាងផ្លូវ S Alaska St ទៅផ្លូវ S Kenny St ពីបួនចំណែកផ្លូវ ទៅបី

Compared with other principal arterial roadways in Seattle, Rainier has a per mile 
crash rate higher than streets that carry more than two times the traffic volume, 
making it a top candidate for street design modifications.

ទំនាក់ទំនង
James Le, ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង
RainierAveS@Seattle.gov or (206) 684-3174



ចំណែកផ្លូវ និងចំណែក 
ផ្លូវបត់នៅកណ្តាល។ 
យើងបានកាត់បន្ថយ
ល្បឿនកំណត់ចាប់ពី 30 ទៅ 25 
ម៉ាយល៍ក្នុងមួយម៉ោង។ គោលដៅ
នៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការបើក
បរលឿន និងចំនួន និង
កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នាក្នុង
គោលបំណងជួយសង្គ្រោះ
ជីវិត និងធ្វើឱ្យ Rainier Ave S
មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូ
រទាំងនេះ យើងបានសង្កេត
ឃើញថា ចំនួនសរុបនៃគ្រោះថ្នាក់បុកគ្
នាបានថយចុះត្រឹម15% និង គ្មានគ្រោះ
ថ្នាក់បុកគ្នារងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្លាប់ 
ដែលបានរាយការណ៍
ក្នុងល្បឿនកំណត់នៃគម្រោងនេះ។ 
ការបើកបរលឿនជារួមបានធ្លាក់
ចុះ 10% និងចំនួនអ្នកបើកបរលឿនលើស 
10 ម៉ាយល៍ក្នុងមួយម៉ោង
ហួសល្បឿនកំណត់ក៏បានធ្លាក់ចុះ 
10%ផងដែរ។  
 ក្លាយជាផ្លូវសំខាន់ដ៏សកម្មមួយ
សម្រាប់ភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុង Seattle ។
គម្រោងនេះបានទទួលយោបល់ល្អៗពីសមា
ជិកសហគមន៍៖ 
- តំបន់នេះមានសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះ 
ហើយខ្ញុំពិតជាងាយស្រួលក្នុង
ការបត់ផ្លូវ។ "
- “ឥឡូវនេះវាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីព្រោះខ្ញុំ
បានឮសី៊ភ្លេពីរថយន្តមួយ រៀងរាល់ពីរថ្ងៃ
ហើយមិនបានឃើញករណីបើកបរល្មើសច្
បាប់ឡើយ។ "
- "តំបន់សង្កាត់របស់យើងបានតភ្ជាប់ 
(មិនបានខ័ណ្ឌចែកដោយ 
ចរាចរណ៍នៃការបើកបរលឿន) ។ "

ដំណាក់កាលទី 2
ឆ្នាំនេះយើងនឹងមានគម្រោងបន្តការងាររ
បស់យើងលើផ្លូវ Rainier Ave S ពីផ្លូវ S 
Kenny St ទៅផ្លូវ S Henderson St ។ ខាង
ក្រោមនេះគឺជាគោលដៅរបស់យើងដើម្
បីសុវត្ថិភាព៖ 

កាត់បន្ថយល្បឿនរថយន្តជាមធ្យម 
និងករណីគ្រោះថ្នាក់បើកបរ
លឿន
កាត់បន្ថយចំនួនករណីគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នា
រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្លាប់
កែលម្អផ្លូវប្រសព្វ
បង្កើនល្បឿន និងភាពអាចជឿទុកចិត្
តនៃរថយន្ដក្រុង
បង្កើនល្បឿន និងភាពអាចជឿទុកចិត្
តនៃរថយន្ដក្រុង

គម្រោងនេះនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគម្រោងមួយចំនួនផ្សេង
ទៀតរួមមាន៖ ការកែលម្អផ្លូវលេខ 7 ទៅផ្លូវ RapidRide ការបង្កើន
សុវត្ថិភាព និងការឆ្លងកាត់នៅលើផ្លូវ Rainier និងផ្លូវ Martin Luther
 King Jr Way និងការពង្រឹងសុវត្ថិភាពសម្រាប់សិស្សនិស្សិតធ្វើ
ដំណើរតាមបណ្តោយផ្លូវ S Henderson St។ ለለለለለ ለለለለለለለለ

សូមប្រាប់យើងពីគំនិតរបស់អ្នក
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគម្រោងនេះនិងចូលរួមដោយចូលទៅកាន់គេហ
ទំព័រ៖ HYPERLINK “http://www.seattle.gov/transportation/RainierAveS.htm” www.seattle.gov/
transportation/RainierAveS.htm 
។ អ្នកនឹងរកឃើញព័ត៌មាន និងការស្ទង់មតិតាមអនឡាញរបស់យើង
ដែលអ្នកអាចចែករំលែកមតិ។

ទំនាក់ទំនង
James Le, ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង
RainierAveS@Seattle.gov or (206) 684-3174


