
South Park Drainage and Roadway Partnership

Vấn đề là gì?
Khi trời mưa khu công nghiệp và nhà tư nhân ở phía 
bắc South Park thường xuyên bị đường phố ngập nước 
vì ba lý do:

1. Đường ống thoát nước chính đến Lower Duwamish 
Waterway nằm dưới nước khi thủy triều lên và 
không thể thoát khỏi khu vực tự nhiên.

2. Không phải tất cả các đường phố trong khu vực 
đều có hệ thống thoát nước đầy đủ.

3. Nhiều nhà tư nhân trong khu vực không có ống 
thoát nước kết nối với hệ thống thoát nước công 
cộng.

Chuyện gì đang xảy ra bây giờ?
Tiện Ích Công Cộng Seattle (Seattle Public Utility -SPU) 
và Bộ Giao Thông Vận Tải Seattle (Seattle Department 
of Transportation -SDOT) đang thiết kế dự án cho khu 
South Park để xây dựng đường phố và cải thiện các hệ 
thống thoát nước để giảm ngập lụt trên đường phố. Sau 
này nước mưa sẽ chảy đến một trạm bơm và bơm nước 
mưa đến cơ sở xử lý nước mưa.

Dự án này được tài trợ một phần từ King County Flood 
Control District.
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Tiếp theo là gì?
Dựa trên tính khả thi về kỹ thuật và thông tin phản hồi của cộng đồng trong kế hoạch ban đầu, nhóm dự án sẽ tiến 
lên với một thiết kế có vỉa hè, lề đường và kênh nước với nhiều các lối vào hệ thống thoát nước trên đường phố.

Thiết kế sẽ tuân theo các tiêu chuẩn của Thành phố, nhưng mỗi đường phố đều khác nhau, do đó, chi tiết cụ thể của 
thiết kế này có thể thay đổi từ đường phố này sang đường phố khác.

Trong phạm vi của dự án, SPU sẽ lập kế hoạch cho toàn bộ khu vực, sau đó làm việc với SDOT để xác định những 
con đường nào cần cải thiện dựa trên tính khả thi kỹ thuật và số tiền hiện được tài trợ. Vì số tiền tài trợ có hạn, 
không phải tất cả các đường phố sẽ được làm lại tại thời điểm này.

Khu vực triển khai dự án



Mốc thời gian
Hiện tại dự án này là giai đoạn thứ hai của SPU để giải quyết tình trạng ngập lụt ở phía nam Seattle trong khu vực 
South Park:

Giai đoạn 1 (đang thực hiện): Thiết kế và xây dựng trạm bơm nước tại đường số 7 gần đường South Riverside 
Drive.

Giai đoạn 2 (trọng tâm của tờ thông tin này): Lập kế hoạch và xây dựng các cải tiến thoát nước để nước mưa chảy 
đến trạm bơm nước và cơ sở xử lý nước mưa theo kế hoạch.

Giai đoạn 3: Thiết kế và xây dựng một cơ sở xử lý nước mưa bằng cách sử dụng công nghệ tốt nhất hiện có.

Những cải tiến thoát nước này sẽ mang dòng chảy nước mưa đến trạm bơm nước và cơ sở xử lý nước mưa để giảm 
đường phố bị ngập nước và giảm chất ô nhiễm vào Dòng Sông Duwamish.

Thiết kế Xây dựng
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Stay involved
For more information, to ask 
questions, or to comment on the 
project, contact Jason Sharpley, 
SPU Project Manager, at (206) 
615-0030 or jason.sharpley@
seattle.gov

Sign up to receive email updates: 
www.seattle.gov/lists/ 
spu_southpark.htm

Website: www.seattle.gov/util/
southparkdrainage

To report flooding or sewer 
backups: Call the SPU Operations 
Response Center: (206) 386-1800 
(24 hours a day, 7 days a week. 
Interpretation is available.)

For questions or more 
information on the Pump Station 
or Water Quality Facility projects: 
Contact Shailee Sztern, SPU 
Project Manager, at (206) 256-
5256 or shailee.sztern@seattle.gov

Mantengase informado
Para más información, preguntar 
preguntas, o proveer un comentario 
comuníquese con Jason Sharpley, SPU 
Manager del Proyecto, al (206) 615-
0030 o jason.sharpley@seattle.gov

Inscríbase para recibir notificaciones 
por email: www.seattle.gov/lists/ 
spu_southpark.htm

Pagina Web: www.seattle.gov/util/
southparkdrainage

Para reportar inundaciones o retroceso 
de drenaje: Llame al SPU Centro de 
Recursos para Operaciones: (206) 386-
1800 (24 horas al día, 7 a la semana. 
Interpretación en Español disponible.)

Si tiene preguntas o desea más 
información acerca de plantas de 
bombeo y otros proyectos relacionados 
con plantas de tratamiento de agua: 
Comuníquese con Shailee Sztern, SPU 
Manager del Proyecto, at (206) 256-
5256 o shailee.sztern@seattle.gov

Tham gia đóng góp
Để biết thêm thông tin, gửi thắc 
mắc, hoặc ý kiến về dự án, vui lòng 
liên hệ Jason Sharpley, Giám đốc 
dự án của SPU, theo số điện thoại 
(206) 615-0030 hoặc email jason.
sharpley@seattle.gov

Đăng ký để nhận email cập nhật 
thông tin dự án: www.seattle.gov/
lists/spu_southpark.htm

Website: www.seattle.gov/util/
southparkdrainage

Để báo cáo lũ lụt hoặc sao lưu Để 
báo cáo ngập úng hoặc nghẹt cống: 
Vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó 
và điều hành: (206) 386-1800 (hoạt 
động 24/7., ó thông dịch viên.)

Có câu hỏi hoặc muốn biết thêm 
thông tin về dự án trạm bơm nước 
và xử lý nước mưa: Liên hệ Shailee 
Sztern, Giám đốc dự án của SPU, 
theo số (206) 256-5256 hoặc email 
shailee.sztern@seattle.gov


