MÙA HÈ/THU 2020

SR 900

Nghiên Cứu Đường Hành Lang
SR 900/Martin Luther King Jr. Way South
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Ý kiến đóng góp từ cư dân, chủ doanh
nghiệp và người sử dụng tuyến đường sẽ
giúp định hình tầm nhìn cho đường hành
lang. Nghiên cứu này sẽ tạo tiền đề cho để
tìm kiếm nguồn tài trợ trong tương lai nhằm
thiết kế và thi công các hạng mục cải tiến
cho đường cao tốc.
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Sở Giao Thông Tiểu Bang Washington
(Washington State Department of
Transportation, WSDOT) đang tìm kiếm ý
kiến đóng góp của cộng đồng về một nghiên
cứu đường hành lang trên Xa Lộ Tiểu Bang
900/Martin Luther King Jr. Way South ở
Skyway.

Bối cảnh của nghiên cứu
SR 900 nằm giữa 57th Avenue South và ranh
giới thành phố Renton, là tuyến đường hành
lang có lưu lượng người đi lại lớn với trung
bình 32,000 xe mỗi ngày. Đoạn đường cao
tốc này thiếu các vỉa hè để kết nối người đi
bộ giữa các khu dân cư và trung tâm tập
trung của cộng đồng.
Nghiên cứu này sẽ ghi lại tầm nhìn của cộng
đồng về đường hành lang và các chiến lược
để cải thiện hoạt động, tính an toàn và khả
năng tiếp cận cho tất cả những người sử
dụng.
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CÁCH THỨC THAM GIA

Chúng tôi mong muốn lắng nghe các mối quan tâm và ưu tiên của quý vị đối với SR 900. Với sự giúp đỡ
của các đối tác, WSDOT có kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi và ý tưởng từ các bên liên quan của địa
phương và các thành viên cộng đồng thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến vào cuối năm nay.

Truy cập

www.wsdot.wa.gov/planning/studies/sr-900/martin-luther-king-jr-way-south-corridor
để cập nhật thông tin về nghiên cứu và tìm hiểu thêm về các cơ hội đóng góp ý kiến.

Tiến độ nghiên cứu

MÙA HÈ - THU 2020
Làm việc với các bên liên quan chính và các cộng đồng lân cận.
l Thu thập phản hồi của người sử dụng đường hành lang thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến.
l Thu thập và phân tích dữ liệu khảo sát.

l

MÙA THU 2020 - MÙA ĐÔNG 2021
l Phát triển các ý tưởng thực tế dựa trên ý kiến đóng góp của cộng đồng.
l Chia sẻ các ý tưởng với cộng đồng và thu thập thêm ý kiến phản hồi.
MÙA HÈ 2021
l Tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong bài báo cáo cuối cùng.

SR 900 với lưu lượng giao thông lớn có vỉa hè hạn chế và thiếu các hạng mục an toàn khác.

Thông Tin về Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act, ADA): Quý vị có thể yêu cầu điều chỉnh phù hợp với người khuyết tật bằng cách
liên hệ với nhóm phụ trách Tính Đa Dạng/Sự Vụ ADA (Diversity/ADA Affairs) của WSDOT theo địa chỉ wsdotada@wsdot.wa.gov hoặc bằng cách gọi số điện thoại miễn
phí 855-362-4ADA (4232). Người khiếm thính hoặc khó nghe có thể yêu cầu bằng cách gọi cho Đường Dây Tiếp Âm Tiểu Bang Washington theo số 711.
T u y ê n B ố T i ê u Đ ề V I v ớ i C ô n g C h ú n g : Chính sách của Sở Giao Thông Tiểu Bang Washington (Washington State Department of Transportation,
WSDOT) là đảm bảo rằng không ai bị loại trừ khỏi việc tham gia, bị từ chối hưởng quyền lợi hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình và hoạt động nào do Sở tài
trợ vì lý do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hay giới tính như được quy định trong Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền (Civil Rights Act) năm 1964. Nếu có bất kỳ
người nào tin rằng việc tuân thủ Tiêu Đề VI của họ đã bị vi phạm, họ có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn Phòng Cơ Hội Bình Đẳng (Office of Equal Opportunity, OEO) của
WSDOT. Để biết thêm thông tin về quy trình khiếu nại theo Tiêu Đề VI và/hoặc thông tin về các nghĩa vụ không phân biệt đối xử của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Điều
Phối Viên Tiêu Đề VI của OEO theo số (360) 705-7090.

