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     GARDEN GROVE THÔNG BÁO SỬA ĐƯỜNG VÀ GIAO THÔNG SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG   

   Từ đây cho đến hết Thứ Ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020, bắt đầu từ Đại lộ 

Stanford đến đường Brookhurst Street sẽ được sửa chữa và tạm thời đóng cửa.  Việc 

đóng cửa sẽ diễn ra trong bốn giai đoạn: 

• Đường Nelson Street đến Đại lộ Stanford Avenue, đến hết ngày 13 tháng 10 

• Đại lộ Stanford Avenue đến Nutwood, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 

• Đường Nutwood đến Lampson Avenue, từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11 

• Đại lộ Lampson đến Brookhurst Street, từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 

     Dự án cải thiện bao gồm việc lắp đặt hệ thống tưới cây mới, bao gồm trồng 363 

cây dọc theo đường dành cho người đi xe đạp và người đi bộ.  Dự án có thể thực hiện 

được nhờ khoản tài trợ từ Bộ Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (CAL 

FIRE), dự án là một phần của Kế hoạch Quản lý Rừng Đô thị (UFMP) 40 năm của 

Thành phố sẽ hoạt động như một hướng dẫn cho việc trồng và duy trì rừng đô thị 

trong Garden Grove. 

     Để phù hợp với những nỗ lực ‘Re:Imagine Garden Grove’ và mở rộng ‘Active 

Street Master Plan’, con đường này nâng cao mục tiêu của Thành phố là tạo ra những 

không gian mở rộng, lành mạnh và kết nối hơn cho cư dân. 
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   Vào năm 2014, đường dành cho người đi bộ và xe đạp lần đầu tiên được giới thiệu 

tại sự kiện khai mạc “Re: Imagine Garden Grove-Open Streets”.  Đoạn đường dài 1/4 

dặm, nằm trên Pacific Electric Right-of-Way OCTA, mang đến cho những người tham 

dự sự kiện cơ hội đạp xe, đi bộ hoặc trượt băng từ Nelson Street đến Stanford Avenue 

mà không bị tắc nghẽn bởi giao thông. 

   Tại cuộc họp Hội đồng Thành phố Garden Grove ngày 9 tháng 6 năm 2020, Hội 

đồng Thành phố Garden Grove đã chấp thuận việc đặt tên chính thức cho con đường 

này là “Congressional Medal of Honor Bike and Pedestrian” để vinh danh những người 

nhận được Huy chương Danh dự của Garden Grove. 

   Đoạn đường sẽ mở lại hoàn toàn sau khi phân đoạn cuối cùng hoàn thành, vào thứ 

Ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020, với dự kiến công bố chính thức vào tháng Giêng năm 

2021. 

      Để biết thêm thông tin về UFMP và để xem bản đồ dự án, hãy truy cập 

ggcity.org/urban-forest hoặc gọi (714) 741-5135. 
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