ĐẠI LỘ WASHINGTON
DỰ ÁN CẢI THIỆN VÀ LÁT LẠI

Đại lộ Washington

Cải thiện Đại lộ Trên Mọi khía cạnh
Kể từ Mùa xuân năm 2013, Thành phố Philadelphia đã hợp tác
với nhiều đối tác để lên kế hoạch cho tương lai của Đại lộ
Washington. Chúng tôi đã nghiên cứu việc đỗ xe, lưu lượng, giao
thông và hành vi lái xe. Chúng tôi cũng đã tiếp cận hàng trăm
thành viên của cộng đồng.
Thành phố sẽ lát lại Đại lộ Washington vào năm 2021. Lát lại là cơ
hội thay đổi thiết kế lòng đường và giúp đảm bảo an toàn cho
người đi bộ, lái xe, sang đường và đạp xe. Chúng tôi cũng có thể
đảm bảo việc đỗ xe và lưu lượng trên Đại lộ Washington hoạt
động tốt phục vụ các doanh nghiệp địa phương và lân cận.
Dự án này đáp ứng những phản hồi mà chúng tôi nhận được từ
cộng đồng kể từ năm 2013 và cho chúng tôi cơ hội để:
• Xây dựng con đường bằng phẳng hơn
• Xây dựng phần đường dành cho người đi bộ an toàn và
ngắn hơn.

tiến độ năm 2020
Tháng 3

Các kỹ sư sẽ thực hiện
các kế hoạch đánh giá trong
những cuộc họp công khai

Tiếp cận trước đó (2013 đến
2015) & phân tích bãi đậu xe,
lưu lượng và giao thông đang
diễn ra
Đàm thoại với RCO & các
nhóm liên quan dọc Đại lộ
Washington để thu thập
thông tin.

Tháng 4
Tiếp cận trực tuyến để thu
thập ý kiến đóng góp về
thiết kế
Hoàn thiện thiết kế vỉa
hè và vạch kẻ đường cho
Sở quản lý Đường phố

Tháng 5

Tiếp cận thêm cách doanh
nghiệp và các bên liên quan
khác
Tổ chức cuộc họp trực
tuyến để báo cáo về bản
vẽ thiết kế tiếp theo

• Cải thiện hoạt động đỗ xe và lưu lượng
• Giảm đỗ xe trái phép như đỗ xe hai hàng
• Giảm hiện tượng lạng lách, vi phạm tốc độ và lái xe ẩu
• Đảm bảo an toàn hơn cho những người đi xe đạp bằng cách
tách biệt họ khỏi luồng giao thông đang di chuyển
• Tạo khoảng trống rẽ cho xe tải và xe buýt
• Thiết kế làn đường phù hợp với hành lang đang thay đổi

Vui lòng gửi ý kiến và câu hỏi đến:
VisionZero@phila.gov
call (215) 436-9886

Tháng 6

Hội đồng Thành phố thông
qua đạo luật cần thiết.

Sở quản lý Đường phố sẽ phát
triển các bản vẽ kỹ thuật cho
việc sửa chữa năm 2021

Vision Zero PHL
bit.ly/ImproveWashington
www.visionzerophl.com
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GIỚI HẠN DỰ ÁN
TAI NẠN GÂY TỬ VONG
tai nạn gây thương tích

Giới hạn Dự án
Chúng tôi sẽ lát lại và kẻ lại vạch đường
từ Đại lộ Grays đến Đường số 4.

THỐNG KÊ NHANH
Đại lộ Washington được sửa chữa lần cuối vào
năm 2003. Kết hợp cải thiện đường phố với dự
án lát lại đường là cách sử dụng hiệu quả
nguồn tiền của Thành phố. Đây là cơ hội để thay
đổi cách nhìn nhận, cảm nhận và hoạt động của
Đại lộ Washington trong 10 đến 15 năm tới.

Nhìn chung, Đại lộ
Washington là nơi
ít an toàn hơn cho người
đi bộ và người đi xe đạp
so với các đường phố
khác của Philadelphia.

Người Lái xe
59%

Người Lái xe
82%

Người Đi bộ
17%

Từ năm 2012 đến 2018, đã có...

Người Đạp xe
1%

Người Đạp xe
24%

trên Đại lộ Washington.
Tai nạn tại
Đại lộ Washington*

Vui lòng gửi ý kiến và câu hỏi đến:
VisionZero@phila.gov
call (215) 436-9886

Người Đi bộ
17%

Tai nạn trên
toàn Thành phố*

* 2013-2017 Data
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