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  THÀNH PHỐ ĐÓNG KHU VỰC ‘CIVIC CENTER’, HẠN CHẾ XE CỘ ĐI LẠI CHO LỄ HỘI     

NGOÀI TRỜI ‘OPEN STREETS’ NGÀY 2 THÁNG TƯ 

 
 Đường phố Garden Grove sẽ hạn chế xe cộ lưu thông ở một vài khu vực gần khu 

 ‘Civic Center’ cho sự kiện cộng đồng miễn phí 'Open Streets', được tổ chức vào Thứ Bảy, 

 ngày 2 Tháng Tư, 2022, từ 2:00 giờ đến 6:00 giờ chiều.  Năm nay, những người tham dự 

 có thể đi bộ, đi xe đạp, trượt băng, hoặc đi scooter trên con đường không có ô tô (car-

 free) dài 2.2 dặm (mile) từ Brookhurst Street đến Nelson Street, trên con đường mòn 

 huân chương danh dự (Medal of Honor Bike and Pedestrian) và từ đường Nelson đến 

 đường số 8th Street trên Acacia Parkway. Một số hoạt động và chương trình đang được 

 lên kế hoạch dọc theo lộ trình cho sự kiện cộng đồng này. 

 Vì sự an toàn của những người tham gia sự kiện, cảnh sát giao thông Thành phố 

 Garden Grove sẽ đóng các con đường sau vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 4, 2022, từ 7:00  

 giờ sáng đến 8:30 tối: 

 Acacia Parkway: đóng giữa đường Nelson Street và 9th Street. 

 Nelson Street: đóng giữa đường Pearl Street và Stanford Avenue. 

 Main Street (đóng đường từ 7:00 sáng đến 10:00 giờ tối): đóng đường giữa Garden 

Grove Blvd và Stanford Avenue. 

 Euclid Street: phía bắc sẽ đóng giữa Garden Grove Blvd và Stanford Avenue.  

 Euclid Street: phía nam sẽ đóng giữa Garden Grove Blvd và Lampson Avenue. 

 

THÔNG TIN 
Từ Thành Phố Garden Grove 
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   THÀNH PHỐ ĐÓNG KHU VỰC ‘DOWNTOWN’, HẠN CHẾ XE CỘ ĐI 
  2-2-2 

 

 Civic Center Drive và đường 7th Street:  đóng giữa Garden Grove Blvd và Acacia 

Parkway (khu dân cư) 

 Đường 8th Street:  đóng giữa Garden Grove Blvd và Acacia Parkway. 

 Cảnh sát giao thông thành phố Garden Grove sẽ có mặt tại sự kiện này để hướng 

 dẫn giao thông và thông báo các tuyến đường thay thế. 

 Sự kiện ‘Open Street’ diễn ra từ 2:00 chiều đến 6:00 tối với bữa tiệc ‘after party’ tại 

 đường Main Street, Garden Grove Festival Amphitheater, và SteelCraft Garden Grove. 

 Sự kiện này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Thành phố nhằm làm nổi 

 bật khu ‘downtown’ Garden Grove, đồng thời tạo ra nhiều khu vực có thể đi bộ trong 

 thành phố, khuyến khích cuộc sống lành mạnh đến cư dân cộng đồng.    

  Để biết thêm thông tin về sự kiện, xin xem tại ggcity.org/openstreets, hoặc theo 

 dõi @ggopenstreets trên Facebook.  Để biết thêm thông tin về giao thông và các tuyến 

 đường, liên lạc cảnh sát giao thông Thành phố Garden Grove ở số điện thoại (714) 741-

 5252. 

      ### 


