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South Park  
Cải tiến An toàn 2018

Cải tiến lối đi qua đường / tín hiệu 
  
Tín hiệu radar báo tốc độ  

Đèn mới cho bộ hành 

Nâng cấp đèn LED 

Sửa chữa đèn dưới cầu 

Cải tiến lề đường 

Nâng cấp đường mòn 

Vào năm 2017, Đội Đặc biệt Phụ trách An toàn South Park đã công bố một danh sách những cải tiến được đề nghị 

để giúp khu xóm South Park an toàn hơn cho bộ hành. Thành Phố Seattle đã tài trợ và đang làm việc để thực hiện 

một số đề nghị này vào năm 2018. Ngoài ra, Đội Đặc biệt Phụ trách An toàn South Park đã nhận được $500.000 và 

cư dân bây giờ có cơ hội để ưu tiên hóa các cải tiến thêm! Xin quý vị xem bản đồ dưới đây để thấy vừa những cải 

tiến được tài trợ và các cơ hội thêm. 

Đèn mới cho bộ hành 

Ánh sáng đường mòn mới 

Đèn mới ở cầu thang 

Mở rộng vỉa hè 

Cải tiến lối đi qua đường / tín hiệu 
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Giúp ưu tiên hóa những cơ hội thêm này! 

1

2

3

4

5

6

7

seattle.gov/neighborhoods

Lật trang để biết thêm thông tin

Những con đường chính

Sông Duwamish

Trung tâm lân cận

Các đường trong khu xóm

Đường đi xe đạp



Cải tiến lối đi qua đường / tín hiệu 

Sự nâng cấp các lối đi qua đường ở 
Cloverdale (đường số 12 và 8) sẽ bao 
gồm một tín hiệu để qua đường lớn hơn 
mà đếm ngược và phát âm thanh cảnh 
báo cho người bộ hành lúc nào an toàn để 
đi qua đường. 

Cư dân có thể ưu tiên hóa các cải tiến 
tương tự cho lối đi qua đường ở 
Cloverdale với đường số 7 với tổi phí 
$25K. 

Một tín hiệu mới ở Cloverdale sẽ cảnh 
báo tài xế về tốc độ của họ và giúp lưu
thông được yên ổn hơn. 

Tín hiệu radar báo tốc độ 

Các rào cản phân cách dải đất trồng cây 
với đường xe chạy sẽ được đặt dọc 
đướng số 5 từ Cloverdale đến Henderson 
và đường số 7 từ Trenton đến Henderson, 
để người ta có một khoảng cách an toàn 
với sự lưu thông và một rào cản giữa 
đường đi bộ và đường xe chạy.

Đèn dọc theo đường mòn sẽ được 
sửa chữa và một kế hoạch cải tiến 
đường mòn ở đường số 8 đang 
được phát triển. Nâng cấp bao gồm 
tu bổ cây cối và sửa chữa lối đi của 
đường mòn. 

Cư dân có thể ưu tiên hóa thêm đèn 
trên đường mòn với tổn phí $350K. 

Đèn hiện có bên dưới xa lộ SR99 sẽ được 
sửa chữa.

Đèn trên đường số 8 với đường Thistle, 
Rose, Southern và Monroe và đèn trên 
đường số 12 và Cloverdale sẽ được 
chuyển đổi sang đèn LED để có một con 
đường sáng và hữu hiệu hơn. 

Một đèn mới sẽ được lắp đặt ở đoạn 
đường nối (on-ramp) của SR 99 để tăng 
tầm nhìn và an toàn cho đường phố. 

Cư dân có thể ưu tiên hóa thêm đèn cho 
bộ hành trên đường Cloverdale ở phía 
đông của SR 99 với tổn phí $150K hoặc 
phía tây của SR 99 với tổn phí $150K 

Đèn mới cho bộ hành

Quý vị có thể mong 

đợi những thay đổi gì?
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Nâng cấp đèn LED

Sửa chữa đèn dưới cầu

Cải tiến lề đường 

Nâng cấp đường mòn

Đèn mới ở cầu thang

Mở rộng vỉa hè
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Cư dân có thể ưu tiên hóa đèn mới 
cho cầu thang nằm ở đường số 12, 
phía Nam của Donovan với tổn phí 
$150K và/hoặc cầu thang nằm ở 
đường số 10, phía nam của Donovan 
với tổn phí $150K. 

Cư dân có thể ưu tiên hóa việc mở 
rộng vỉa hè bên dưới SR 99 với tổn 
phí $200K. Điều này tạo ra nhiều 
khoảng trốn cho người bộ hành, và 
khi giảm chiều rộng của đường xe 
chạy ở Cloverdale, sự lưu thông sẽ 
được yên ổn hơn.

Cải tiến được tài trợ

Các cơ hội khác

$500,000! Giúp ưu tiên hóa những cơ hội thêm này!
Đội Đặc biệt Phụ trách An toàn South Park đã nhận được $500.000 để cải tiến đường phố và 

vỉa hè để giúp khu xóm được an toàn hơn cho người bộ hành. Góp ý kiến của quý vị để giúp 

quyết định nơi và cách chi tiêu số tiền này! Truy cập trang web này bit.ly/sp-vietnamese. 
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