Tiến Độ Dự Án

2012

2013

Đã Xây Dựng Thiết Kế
Đã tổ chức hai cuộc hội thảo
trong cộng đồng về thiết kế, đã
hoàn thành thử nghiệm đất và
nghiên cứu hiện trường

Xây Dựng Thiết Kế
Trình bày cho Ủy Ban Thiết Kế,
trình bày cho cộng đồng

2014

Xin giấy phép và xây dựng

Một quan điểm cắt ngang

Khoản tài trợ $700,000 cho Khu Dân Cư Được Lựa Chọn của Bộ Phát Triển Nhà Ở và Đô
Thị Hoa Kỳ (HUD)
$650,000 từ Ngân Hàng quỹ JPMorgan Chase

Cách tham gia
Dự án Hillclimb hiện đang trong giai đoạn thiết kế. Quý vị vẫn còn cơ hội đóng góp ý kiến
và phản hồi vì thiết kế vẫn đang được hoàn thiện. Ngoài ra, chúng tôi muốn nghe ý kiến
của quý vị về các hoạt động và chương trình sẽ giúp tăng việc sử dụng kết nối cho người
đi bộ này. Để tìm hiểu thêm về Hillclimb hoặc để tìm hiểu cách quý vị có thể hỗ trợ dự
án này, vui lòng truy cập vào http://www.seattlehousing.org/redevelopment/yesler-terrace/ hoặc liên lạc Kathlyn Paananen, Người Phát Triển Nhà Ở tại số 206.615.3548 hoặc
kpaananen@seattlehousing.org

Hillclimb Trên Đường Số 10 Ave.

Hillclimb nghĩa là leo dốc

S. Main St.

Kinh phí có được cho đến nay

Kết nối
Yesler Terrace
& Sài Gòn Nhỏ

10th Ave S

Đây là dự án sẽ giúp kết nối chặc chẽ hơn giữa Yesler Terrace
và cộng đồng Sài Gòn Nhỏ/Khu Quốc Tế qua con đường dành
cho người đi bộ trên Đường Số 10th Ave. S, từ đường S Main
Street đến đường S Jackson Street. Hillclimb sẽ bao gồm cầu
thang, vỉa hè, dốc tiện cho xe lăn, và cảnh quan. Các đặc điểm
thiết kế bổ sung có thể bao gồm chỗ cho các hoạt động tụ họp
cộng đồng và làm vườn.

Tại sao điều này lại quan trọng?
Hillclimb sẽ cung cấp một tuyến đường đi bộ trực tiếp và an
toàn cho tất cả các thành viên cộng đồng đi lại giữa Sài Gòn
Nhỏ/Khu Quốc Tế, Yesler Terrace và First Hill. Bằng cách cung
cấp kết nối trực tiếp cho người đi bộ, những người sống và
làm việc trong khu vực đó có thể đi bộ tới một loạt các cơ sở
thương mại nhỏ, các phương tiện chuyên chở, các địa điểm
văn hóa và giải trí và các dịch vụ xã hội trong các khu dân cư
lân cận.

HIỆN TRẠNG

Ý Tưởng Thiết Kế

Little Saigon

Đường Số 10 Ave. S (về phía bắc
của Jackson) hiện đang là một
đường cụt dài nửa khu phố. Đường
này chỉ được dùng làm lối vào/lối
ra cho một gara lân cận ở phía tây.
Phía bắc đường cụt này là một khu
đất chưa xây dựng thuộc sở hữu
của SDOT (Sở Giao Thông Vận Tải
Seattle), được rào chắn để cấm
công chúng ra vào. Khu vực này
hiện đang chưa tận dụng hết, có
tiềm năng to lớn để cải thiện môi
trường cho người đi bộ.

Các mong muốn của cộng đồng đã được đưa vào ý tưởng thiết kế, được gọi là The Zipper (trong
hình dưới đây), trong đó bao gồm một cầu thang, dốc cho lăn, và cơ hội tạo ra cảnh quan tươi tốt.
Trong suốt Mùa Xuân và Mùa Hè năm 2013, Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Seattle sẽ tiếp tục thiết kế
nhằm nỗ lực hết sức để gộp thêm các thông tin phản hồi bổ sung của cộng đồng.

Hillclimb sẽ là một phần nối dài của
Đường Số 10 Ave. S, nối đường S
Jackson với đường S Main, và sẽ
vẫn là lối đi công cộng thuộc quyền
sở hữu của SDOT.
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Giai đoạn trong tương lai, vườn cộng đồng

Hill Climb

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG THIẾT KẾ

Looking south 10th Ave

Dự án trong tương lai`
Tòa nhà hiện tại

10th Ave. S

Gathering Space

Thành viên cộng đồng của Yesler Terrace và Sài Gòn Nhỏ đã tích cực tham gia vào quá trình xây dựng
thiết kế Hillclimb (trong hình trên). Qua hai cuộc hội thảo và các cuộc họp cộng đồng, nhóm thiết kế đã
có một số phương án dự phòng cách sử dụng khu vực này. Các chủ đề thảo luận bao gồm: dốc cho xe
lăn, cầu thang, đèn chiếu sáng, quảng trường hoặc nơi hội họp, nghệ thuật, và khu vườn.

Looking north 10th Ave

Pedestrian Landing

