
VIETNAMESE

Chuẩn bị sẵn sàng cho 
ngày 11 tháng 1 năm 2019, 
khi hoạt động đi lại trong 
và xung quanh Seattle sẽ 
thay đổi đáng kể.

“#SeattleSqueeze” | www.seattle.gov/traffic



Nhận thông tin
1. Cầu cạn Đường Alaskan Way sẽ đóng cửa vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. 

2. Đường hầm SR 99 mới nằm dưới trung tâm thành phố Seattle sẽ thay thế 
Cầu cạn. 

3. Hầm sẽ chưa được mở cửa cho đến đầu tháng 2 năm 2019.

4. Các dự án xây dựng lớn sẽ tiếp tục thay đổi cách chúng ta đi lại khắp 
Seattle trong năm năm tới – chúng tôi gọi đó là “Seattle Squeeze”

5. Tất cả những hoạt động này đều rất đáng công sức bỏ ra, nhưng mọi 
người cần phải có kế hoạch chuẩn bị.

Chuẩn bị sẵn sàng
Quý vị có thể thay đổi cách mình đi tới trung tâm thành phố không? Sau đây là 
một vài ý tưởng:

Đi sớm hơn hoặc muộn hơn. 
Hầu hết mọi người đi lại vào buổi sáng trong khoảng 7-9 giờ sáng hoặc 
vào buổi chiều, trong khoảng 3 đến 6 giờ chiều. Hãy nói chuyện với 
sếp của quý vị về việc thay đổi giờ làm của quý vị.

Để xe ô tô của quý vị ở nhà. 
Thử đi xe đạp, đi bộ, đi chung xe, đi chung xe đưa đón nhân viên, hoặc 
đi phương tiện công cộng.

Tự cho thêm quý vị thêm thời gian đi lại. 
Giao thông sẽ chậm hơn và kéo dài hơn trong suốt cả ngày.

Hãy cho chúng tôi biết câu hỏi và ý kiến của quý vị.
Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.



Liên hệ với chúng tôi qua số 206-684-7623 hoặc 684-ROAD@seattle.gov

Truy cập www.seattle.gov/traffic hoặc gọi số 
206-684-7623 để cập nhật mọi thông tin về  
“#SeattleSqueeze”


