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Tạm ngừng làn đường vào ngày cuối tuần trên đường
12th Avenue S tại S Jackson Street
Ngày18-20 tháng Năm
SEATTLE — Bắt đầu từ7 giờsáng thứ Bảy, ngày 18 tháng Năm và tiếp tục cho đến 5 giờsáng
thứHai, ngày 20 tháng Năm, làn đường theo hướng nam của 12th Avenue S sẽtạm ngừng hoạt
động tại S Jackson Street trong khu Little Saigon để tạo điều kiện cho hoạt động xây đường ray
xe điện First Hill Streetcar.
Xe cộ đi theo hướng nam sẽcó thểquẹo sang hướng đông hoặc tây trên đường S Jackson Street.
Đối với những xe đi tới Beacon Hill, đường sẽ được chuyển hướng sang hướng đông trên đường
S Jackson Street tới Rainier Avenue South theo hướng nam, tới S College Street theo hướng tây.
Việc chuyển hướng con đường sẽcó biể báo đểgiúp những người lái xe đi qua giao lộnày và tạo
điều kiện tới được các địa điểm trong vùng, tạo điều kiện cho người đi bộtới được nơi họmuốn
tới, và vẫn sẽtới được các cơsởthương mại trong thời gian diễn ra công việc này.
Các nhân viên an ninh trật tựsẽcó mặt tại địa điểm này để điều khiển giao thông đi lại tại giao
lộgiữa S Jackson Street và 12th Avenue.
Thành phốSeattle đang phối hợp với Sound Transit đểxây hệthống xe điện First Hill Streetcar với
ngân quỹtài trợ qua kếhoạch mởrộng hệthống giao hông công cộng Sound Transit 2 (ST2) đã
được cửtri bỏphiếu phê chuẩn năm 2008. Công trình dựkiến sẽhoàn tất vào giữa năm 2014.
Đểbiết thêm thông tin, vui lòng tới website của dựán tại www.seattlestreetcar.org.
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