
Dự án xây dựng khu cảng: Đường Alaskan Bắt đầu Mùa thu 2019 
Khu cảng được mở trong suốt thời gian xây dựng.

Thay đổi về Dịch vụ Phương tiện Công cộng: Ngày 21 tháng 9, 2019 
Được sử dụng nhiều chuyến xe buýt hơn trên các tuyến xe buýt ở Seattle.

Thu thuế cầu đường cho Đường hầm SR 99: Ngày 9 tháng 11, 2019 
Dự kiến giao thông sẽ đông đúc hơn ở các tuyến phố trung tâm. Các mức thuế cầu đường sẽ là 
$1 tới $2.25 với một vé Good To Go!

Kết nối 2020: Tháng 1, 2020 
Chuẩn bị cho 10 tuần giảm tải dịch vụ xe điện loại nhẹ Xe điện tốc hành trong thời gian các nhóm 
thi công kết nối 12 ga mới của East Link của Sound Transit (bắt đầu mở vào năm 2023). Dịch vụ 
này cũng sẽ ngưng hoạt động trong ba cuối tuần Tuần cuối của tháng 10 và tháng 11, năm 2019.

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Ở TRUNG TÂM SEATTLE SẼ ẢNH  
HƯỞNG TỚI CÁCH CHÚNG TA ĐI LẠI CHO TỚI NĂM 2024

Hãy tìm hiểu thêm và cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị:

www.seattle.gov/traffic

VIETNAMESE



Năm bước đơn giản để thay đổi việc đi lại của 
quý vị:

SEATTLE SQUEEZE 
LÀ GÌ?

Trong vòng năm năm tới, 
các dự án xây dựng tư 
nhân và công cộng sẽ đặt 
nhiều áp lực lên hệ thống 
giao thông của chúng ta.

Cách tất cả chúng ta đi 
lại trong và xung quanh 
Seattle đang thay đổi. 
#SeattleSqueeze

2019-2024: Một thành 
phố đang tiếp tục phát 
triển.
Nhiều người hơn, nhiều 
dự án hơn www.seattle.gov/traffic
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Lập kế hoạch trước và dự tính giao thông sẽ đông đúc hơn ở 
các tuyến phố ở trung tâm.

Chuẩn bị thêm thời gian để đi đến địa điểm của quý vị.

Thử một phương tiện giao thông mới như đi bộ, đi xe đạp 
hoặc đi xe buýt hoặc tàu điện loại nhẹ. Tránh lái xe một 
mình nếu có thể.

Truy cập www.seattle.gov/traffic để tìm các công 
cụ và thông tin quý vị cần để đi lại trong giai đoạn 
#SeattleSqueeze.

Hãy nhẫn nại và đối xử tốt với những người đi lại xung 
quanh quý vị. Chúng ta đều phải trải qua giai đoạn này  
cùng nhau!


