
Các quận giám sát 1 & 2
Cộng tác Đường xe đạp OCTA

Hội thảo xe đạp
11 tháng 9, năm 2013, 6:00 CH đến 7:30 CH
Trung tâm Cộng đồng Costa Mesa 
1845 Park Avenue, Costa Mesa, CA 92627
RSVP, ngày 4 tháng 9: www.octa.net/bikeworkshop

For more info, contact Wes Parsel:
wparsel@octa.net | 714-560-5329

Giữ cho quận Cam luôn hoạt độngGiữ cho quận Cam luôn hoạt động
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Các hướng lái xe: 
Từ SR-55/Đại lộ Newport:
Rẽ về hướng tây tại phố 18/
Phố Rochester
Rẽ phải vào Park Ave ở lối rẽ đầu tiên
Trung tâm Cộng Đồng và bãi đỗ xe
ở bên trái

Từ đại lộ Harbor:
 

Rẽ trái vào phố 19
Rẽ trái vào Park Ave ở lối rẽ đầu tiên
Trung tâm Cộng Đồng và bãi đỗ xe
ở bên phải

Di chuyển:
Do OCTA thực hiện cho các tuyến 
43, 71, 173
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Hãy tham gia hội thảo của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Chiến lược 
Phác thảo Đường xe đạp quận 1 & 2. Nhóm dự án đã làm việc với 
các bên tham gia khác nhau để phân tích và xếp hạng hành lang 
đường xe đạp của vùng được trình bầy trong một hội thảo vào 
tháng 5. Hành lang và xếp hạng phác thảo sẽ được trình bầy sau đó 
sẽ là thảo luận bàn tròn. 

Sự tham gia và ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi có những 
chọn lọc tốt hơn cho Chiến lược này. Sau khi hoàn thành Chiến lược 
Đường xe đạp, OCTA sẽ tiến hành các nghiên cứu khả thi khác để 
thu được hành lang được xếp hạng cao nhất.

Để xem bản phác thảo và gửi phản hồi cho chúng tôi, bạn hãy vào 
trang: www.octa.net/D1-2bike

Kế hoạch đường 
xe đạp khu vực
Kế hoạch đường 
xe đạp khu vực

Các cơ quan tham gia: Buena Park, Costa Mesa, Cypress, Fountain Valley, Garden 
Grove, Huntington Beach, La Palma, Los Alamitos, Newport Beach, Santa Ana, Seal 
Beach, Stanton, Westminster, County of Orange, Caltrans, Hội đồng Chính quyền Quận 
Cam, OCTA


