
Ngày nay, Roxbury là một khu vực sôi động
với cộng đồng dân cư thịnh vượng và các
doanh nghiệp nhỏ đầy bận rộn. Khu vực
này có lịch sử phong phú về các hoạt động
cộng đồng và nhiều tổ chức văn hóa, tôn
vinh sự đa dạng và trải nghiệm sống của cư
dân.

Chúng tôi muốn giúp cải thiện chất lượng
cuộc sống của cư dân Roxbury bằng cách
giúp cho quý vị có thể đến nơi mình muốn
một cách an toàn, thuận tiện và thú vị hơn.

Chúng tôi muốn bắt đầu bằng
cách lắng nghe ý kiến   của quý
vị để giúp quý vị đi lại tại
Roxbury an toàn, thuận tiện và
thú vị hơn.

HÀNH LANG GIAO THÔNG ROXBURY

Thắc mắc? Liên hệ:

ĐỘI GIAO THÔNG | VẬN TẢI

BTDTRANSITPROGRAMS@BOSTON.GOV

THÔNG TIN CƠ BẢN
Chúng tôi đang xem xét ba con đường
hành lang ở Roxbury:

- Warren Street
- Malcolm X Boulevard
- Columbus/Tremont (nằm giữa Jackson
Square và Ruggles Station)

Các con đường hành lang này nằm trong
số có mật độ giao thông cao nhất và cũng
hay bị tắc nghẽn nhất trong toàn bộ hệ
thống của Cơ Quan Giao Thông Vịnh
Massachusetts (Massachusetts Bay
Transportation Authority, MBTA). Công
việc của chúng tôi sẽ cải thiện dịch vụ xe
buýt cho những hành khách này. Chúng tôi
sẽ cải thiện những con đường hành lang
này cho người đi bộ bằng cách làm cho
việc qua đường được an toàn hơn và bổ
sung thêm chỗ ngồi, cây xanh và nhiều đèn
chiếu sáng hơn. Công việc của chúng tôi
cũng sẽ giúp người đi xe đạp dọc theo
những hành lang này không còn khó khăn,
đồng thời quản lý lưu lượng xe hơi và nhu
cầu đỗ xe. Chúng tôi muốn lắng nghe ý
kiến của quý vị và tìm hiểu về các ưu tiên
của quý vị đối với các hành lang này.

HOÀN THÀNH KHẢO SÁT CỦA CHÚNG TÔI
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Chúng tôi gọi đây là những dự án hành
lang bởi vì chúng tôi không chỉ xem xét các
con đường. Chúng tôi cũng xem xét cả lối
qua đường dành cho người đi bộ, hệ thống
đèn đường, trạm dừng xe buýt, cây xanh
trên đường phố và hơn thế nữa. Chúng tôi
muốn xem xét mọi thứ quý vị trải nghiệm
khi đi lại hoặc tụ tập dọc theo những con
đường này, để biết cách cải thiện những
vấn đề đó. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo
rằng quý vị cảm thấy an toàn khi đi lại dọc
những con đường này cho dù quý vị chọn
phương tiện nào.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần bắt đầu
từ những điều cơ bản. Công việc của chúng
tôi phải bắt đầu từ những hành động nhỏ
để có thể tạo ra sự khác biệt lớn, chẳng
hạn như đảm bảo rằng tất cả đèn đường
trên những hành lang này luôn trong tình
trạng tốt.

Chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi phải
cải thiện trải nghiệm của người đi xe buýt
trên những hành lang này. Ba con đường
này nằm trong số có mật độ giao thông cao
nhất trên toàn hệ thống MBTA, nhưng
cũng chứng kiến những lần tắc nghẽn tồi
tệ nhất. Những người đi xe buýt của chúng
ta cần các phương án giao thông đáng tin
cậy. Và chúng tôi biết rằng những con
đường này đang gây khó khăn cho những
người đi xe đạp. Những người đi xe đạp cần
một cách an toàn hơn để đi xe trên đường.

NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TÔI ĐANG XEM XÉT



QUÝ VỊ CÓ THỂ THAM GIA BẰNG CÁCH NÀO?

'Tham gia vào khảo sát của
chúng tôi 

Để giúp mọi người đi lại an toàn
và tốt hơn, chúng tôi cần sự giúp
đỡ từ quý vị! Hãy tham gia bài
khảo sát mất khoảng ba đến
năm phút này để cho chúng tôi
biết cách quý vị sử dụng những
con đường này, những sự ưu tiên
đi lại của quý vị và những sự cải
thiện nào mà quý vị muốn thấy. 

Gọi đến 617-635-3944

để đưa ra bình luận hoặc yêu
cầu làm khảo sát trên giấy

'Gia nhập danh sách nhận
email về dự án của chúng tôi

Quý vị quan tâm đến việc cập
nhật thông tin về các dự án
này? Đăng ký vào danh sách
gửi thư về Hành Lang Giao
Thông của chúng tôi! 

'Hãy cho chúng tôi biết phải
gặp ai 

Có một cuộc họp hoặc sự kiện
cộng đồng mà quý vị nghĩ
chúng tôi nên tham dự để nói
về những hành lang này và
lắng nghe những suy nghĩ của
quý vị? Hãy cho chúng tôi
biết! 
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Sở Giao Thông và các đối tác cộng đồng
của chúng tôi đã đến Roxbury kể từ năm
2019 để tìm hiểu về trải nghiệm của mọi
người đối với những con đường hành lang
này.

Cho đến nay, đây là cách chúng tôi đã giúp
chúng tôi thu thập thông tin:

- Kiểm tra các chuyến xe buýt
- Họp với các bên liên quan
- Họp công khai
- Làm khảo sát

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI ĐÃ LẮNG NGHE CHO ĐẾN NAY
Cho đến nay, đây là những điều chúng tôi
đã tìm hiểu được:

- Những con đường này có thể trở nên hỗn
loạn và không an toàn cho tất cả những
người đi đường

- Người đi xe buýt không thể dự đoán được
thời gian chuyến đi, đôi khi có nhiều
chuyến xe đến cùng một lúc nhưng sau đó
mọi người lại phải chờ đợi rất lâu cho đến
chuyến xe tiếp theo.

- Người đi xe đạp không phải lúc nào cũng
cảm thấy an toàn khi đi cạnh ô tô trên
đường phố và còn có thể có xung đột với
những người đi trên vỉa hè.

- Những người muốn đỗ xe có thể gặp khó
khăn trong việc tìm kiếm một vị trí gần
điểm đến của họ.

Quý vị nghĩ sao? Những phát hiện này có
phản ánh trải nghiệm của quý vị không? Sự
ưu tiên của quý vị cho những hành lang
này là gì? Hãy cho chúng tôi biết những
điều khác mà chúng tôi nên biết bằng cách
tham gia vào khảo sát của chúng tôi:

Hoàn thành khảo sát
của chúng tôi
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Chúng tôi biết có rất nhiều điều đang diễn ra ở Roxbury.

Nhóm dự án của chúng tôi đang phối hợp với các nhân viên khác của Thành Phố để chia
sẻ phản hồi và giải quyết các mối quan ngại chung của cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi
là có thể nghe được phản hồi của quý vị một cách dễ dàng nhất và không làm quý vị quá
tải với các cuộc họp.

Hãy xem các liên kết này để tìm hiểu về các dự án khác của Thành Phố đang diễn ra trong
và xung quanh Roxbury.

CHÚNG TÔI ĐANG PHỐI HỢP VỚI AI?

ROXBURY LỘ TRÌNH AN
TOÀN ĐẾN TRƯỜNG 

Tạo ra các đường phố an
toàn về giao thông để mọi
người ở mọi lứa tuổi đều
có thể đi bộ, trượt và đi xe
đạp một cách an toàn 

NGHIÊN CỨU GIAO
THÔNG VÙNG LOWER
ROXBURY

Các khoản đầu tư mang
tính định hướng nhằm cải
thiện trải nghiệm đi bộ và
đi xe đạp của cư dân 

KẾ HOẠCH HÀNH
ĐỘNG VỀ GIAO THÔNG
TRÊN BLUE HILL
AVENUE 

Chúng tôi đang tổng hợp
lại cách thức hoạt động
của đại lộ 

GROVE HALL/QUINCY
CORRIDOR 

Thực hiện những thay đổi
nhỏ nhưng có tác động
lớn để giảm tốc độ, giúp
mọi người qua đường an
toàn hơn và cải thiện chất
lượng cuộc sống trên các
khu phố lân cận 

HIGHLAND PARK

Thực hiện những thay đổi
nhỏ nhưng có tác động
lớn để giảm tốc độ, giúp
mọi người qua đường an
toàn hơn và cải thiện chất
lượng cuộc sống trên các
khu phố lân cận 

MORELAND ST Y MT.
PLEASANT AVENUE

Thực hiện những thay đổi
nhỏ nhưng có tác động
lớn để giảm tốc độ, giúp
mọi người qua đường an
toàn hơn và cải thiện chất
lượng cuộc sống trên các
khu phố lân cận 

DỰ ÁN THIẾT KẾ
NUBIAN SQUARE

Phát triển kế hoạch thiết
kế đường, giao lộ và cảnh
quan đường phố để thi
công ở Nubian Square 

DỰ ÁN RUGGLES
STREET

Thiết kế lại đường phố để
cải thiện khả năng tiếp
cận và an toàn cho mọi
người 

DỰ ÁN ROXBURY BPDA

Tất cả các dự án phát
triển được đề xuất hoặc
đang thi công trong khu
vực 
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