
 Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với nhóm dự án tại:  
 TLStreets@sfmta.com | 415.646.2227

QUÝ VỊ 
ĐƯỢC MỜI!

Xin cùng tham gia vào một Buổi họp Cộng đồng Trực tuyến!

Sở Giao thông Đô thị San Francisco (SFMTA) sẽ tổ chức một Buổi họp Cộng đồng 
Trực tuyến để trao đổi về hai Dự án Thi công Nhanh ở đường Leavenworth 
Street và Golden Gate Avenue. Các dự án này nhằm tăng cường sự an toàn cho 
những người sử dụng đường dễ bị tai nạn nhất bằng cách áp dụng các giải pháp an 
toàn giao thông dễ điều chỉnh, dễ gỡ bỏ và có thể thực thi tương đối nhanh chóng 
bởi các đội nhân viên của thành phố. Xin cùng tham gia với chúng tôi trên mạng từ 
ngày 15 tháng 12 đến ngày 8 tháng 1 năm 2021.

Để tham gia, vui lòng truy cập www.sfmta.com/TenderloinQBOpenHouse

Giống như các cuộc họp cộng đồng trực tiếp về các dự án của SFMTA, bằng cách 
truy cập sự kiện này quý vị có thể Tìm hiểu thêm về dự án, ví dụ như về lịch thi 
công, bối cảnh dự án và các giải pháp thay thế được đề xuất. Quý vị có thể 
đóng góp ý kiến phản hồi thông qua một bản khảo sát và việc nói chuyện thêm với 
nhân viên dự án trong giờ mở cửa của văn phòng.

CÁC DỰ ÁN THI CÔNG
NHANH Ở ĐƯỜNG 
LEAVENWORTH STREET &  
GOLDEN GATE AVENUE  

http://www.sfmta.com/TenderloinQBOpenHouse


**đề xuất này sẽ được thi công ở một số đoạn đường chọn lọc, cần tham khảo thêm ý kiến cộng đồng**
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Dự án Thi công Nhanh ở Golden Gate Avenue

Dự án Thi công Nhanh ở Leavenworth Street

Sáng kiến A: Giảm số làn xe 
với hai dải phân cách rộng 

Sáng kiến B: Giảm số làn xe 
và mở rộng không gian đi bộ 
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Hướng phía 
O’Farrell Street

Hiện tại

Hướng phía 
O’Farrell Street

Sáng kiến A

Hướng phía 
O’Farrell Street

Sáng kiến B

Hướng phía 
Market Street

Hiện tại

Hướng phía 
Market Street

Đề xuất


