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Development and Transportation Planning Fact Sheet
Đại Lộ 82 là nơi cư trú của nhiều cộng đồng và cơ sở thương mại. Để
chuẩn bị cho sự phát triển sau này, Sở Quy Hoạch và Bảo Dệ Môi Trường
Thành Phố Portland (Bureau of Planning and Sustainability BPS) và Sở
Giao Thông Tiểu Bang Oregon (Oregon Department of Transportation
ODOT) sẽ kiểm tra và tìm hiểu những vấn đề quan trọng đối với cộng
đồng trên Đại Lộ 82, giữa đừơng NE Killingsworth và đại lộ SE Johnson
Creek với mục tiêu làm cải thiện đời sống an sinh của dân và các khu
thương mại.
Sở Giao Thông Tiểu Bang Oregon (ODOT) sẽ tập trung về vấn đề an
toàn giao thông cho người đi bộ và người đi xe đạp, còn Sở Quy Hoạch
và Bảo Dệ Môi Trường Thành Phố Portland (BPS) sẽ chú ý đến sự tái
phát triển, “mix use” và đào tạo công việc làm.
Mục tiêu của mỗi kế hoạch sao đây được liết kê dưới đây:

K ế Ho ạch ODOT

K ế Ho ạch Thành Ph ố Portland

• • Trong vòng 5 – 10 n ăm
sẽ đào tạo “mobility
services” dịch vụ di động
an tòan để đi bộ, xe đạp,
hệ thống công cộng

• Kế hoạch xây d ựng và ki ến
trđể hài hòa với cuộc sống
• 6 điểm quan trọng có thể phát
triển – những gì là trở ngại hay
khả năng đào tạo
• Xác định các chiến lược
nghiên cứu sử dùng đất đai
xao
• Đề nghị phương pháp phạt
• triễn, xây dựng, từng giai đoạn

• Thêm lối đi an tòan và 4
điểm quan trọng
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ị cần thêm chi ti ết về chương trình hay d ịch vụ của ODOT, lên mạng tại www.82ndAveProjects.org

Hay lên mạng tại www.portlandoregon.gov/bps/index.cfm?&c=72125

PROJECT TIMELINES
The planning process for each project includes the following major steps.
ODOT Implementation Plan
Spring/Summer 2016
Identify focus areas

Winter 2017
Brainstorm improvement ideas

Summer 2017
Evaluate & prioritize
improvement ideas

Fall 2017
Final implementation
plan

City of Portland Study
Fall 2016
Identify focus areas

Winter 2017
Outreach community
& business groups

Spring/Summer 2017
Preliminary prototype
concepts

Fall/Winter 2017
Final recommended
plan

GET INVOLVED!
Resident and business guidance are essential to this project! We need your help answering:

?

What transportation improvements would you like to see
prioritized along the 82nd Avenue Corridor?

What are the barriers to (re) development along the 82nd
Avenue Corridor?

Please take our quick survey posted at www.82ndAveProjects.org so we can capture your input!
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