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“ธุ รกิ จกลางวันในวันเดี ยวที่
ใหญ่ ที่ สุ ดในประวัติ ศาสตร์
ของดาวน์ทาวน์ค ล
ั เวอร์ซิ ตี ้
คือเมื่ อ CicLAvia มาถึงเมื อง!
้ ชุ มชนของเราสนุ กสนาน
ทัง
้ วัน”
กันอย่ างมากมายทัง
- โรงแรม THE CULVER HOTEL
ดาวน์ทาวน์ค ล
ั เวอร์ซิ ตี ้

หากคุ ณมี คำ�ถามหรื อข้อ
กังวลใด ๆ โปรดส่ งอี เมล ์ ไป
ที่ info@ciclavia.org หรื อโทร
213.355.8500
หากคุ ณมี ขอ
้ กังวลเกี่ ยวกับใบอนุ ญาตปิดถนนใน
ลอสแองเจลิ ส โปรดติ ดต่ อสำ�นักบริ การถนนของ
ลอสแองเจลี ส กองสื บสวนและบังคับคดี งาน
พิ เศษที่ 213.847.6000 หากคุ ณมี ขอ
้ กังวลเกี่ ยว
กับใบอนุ ญาตปิดถนนในฮอลลี วูดตะวันตก โปรด
ติ ดต่ อเมื องฮอลลี วูดตะวันตกที่ 323.848.6400
CicLAvia เป็ นองค์กรไม่ แสวงผลกำ�ไร 501(c)
(3) งาน CicLAvia เป็ นความร่ วมมื อกับเมื องฮอล
ลี วูดตะวันตก เมื องลอสแองเจลี ส Metro และ
CicLAvia, Inc.

City of
Los Angeles

หากต้องการข้อมู ลเพิ่ มเติ ม

info@ciclavia.org / 213.355.8500 / ciclavia.org / @ciclavia

วันอาทิ ตยท
์ ี่ 18 สิ งหาคม 2019 ตัง้ แต่ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

โอกาสทางธุรกิ จที่ CicLAvia
CicLAvia จะแปลงถนนให้
้ ที่ ปลอดภย
กลายเป็นพื น
ั และ
ปราศจากรถยนตเ์ พื่ อให้คน
หลายพน
ั คนได ้ขี่ จก
ั รยาน เดิ น
้ CicLAvia เป็นงาน
เล่ นและยิ ม
ฟรี ที่จะเชื่ อมโยงผู ้คนกบ
ั ชุ มชน
และซึ่งกน
ั และกน
ั

งาน CicLAvia จะมี ขน
ึ ้ ระหว่ าง 9:00 น. - 16:00
น. ในวันอาทิ ตย์ที่ 18 สิ งหาคม เส้นทางยาว 6.5
ไมล์ ของถนน CicLAvia จะถู กปิดไม่ ให้รถยนต์ทุก
คันเข้าตัง้ แต่ เวลา 7:00 น. ถึง 18:00 น. ห้ามยาน
้ ละจะ
พาหนะวิ่ งบนหรื อจอดบนถนนในช่ วงเวลานี แ
ถู กลากออกไปหากมี การฝ่าฝืน จะมี การจำ�กัดการ
จอดรถเพิ่ มเติ ม (หากต้องการข้อมู ลเพิ่ มเติ มโปรด
ดู ดา้ นใน) มี จุดผ่ านหลายจุ ดที่ หลายแยกที่ ยาน
พาหนะสามารถผ่ านเส้นทางดังกล่ าวได้ (ดู แผนที่ )
คาดว่ าจะมี ความล่ าช้าปานกลางถึงนานบนถนน
ใกล้เคี ยงหากคุ ณต้องขับรถหรื อเดิ นทางด้วยรถ
้
โดยสารในวันนัน

คุ ณจะไดเ้ ห็ นอะไรในงาน CicLAvia

• ผู ม
้ าร่ วมงานนับหมื่ นบนถนนที่ ปลอด
รถยนต์จากทั่ วทุ กมุ มภู มิภาคที่ กระตื อรื อร้น
้ ที่ ใกล้เคี ยง
ที่ จะสำ�รวจพื น

• เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร CicLAvia บน
เส้นทางที่ จะคอยช่ วยเหลื อผู ม
้ าร่ วมงานที่ มี
คำ�ถามและข้อสงสัยต่ าง ๆ

• คนที่ มีความสุ ขกำ�ลังมองหาสถานที่ โปรด
ใหม่

• ห้องน้�ำ น้�ำ ดื่ มฟรี การปฐมพยาบาล ถังขยะ/
รี ไซเคิ ล ที่ จอดจักรยาน บริ การซ่ อมจักรยาน
ฟรี และบู ธข้อมู ลที่ จุดรวมตามเส้นทาง

• ตำ�รวจ นายอำ�เภอและตำ�รวจจราจรที่ รบ
ั ผิ ด
ชอบด้านการจราจรและการควบคุ มฝู งชน
ตามเส้นทาง

• กิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ ปลอดภัย สนุ กและเหมาะ
สำ�หรับครอบครัว

คว า้ โอกาสที่ ลู กค า้ ในอนาคตหลายพ น
ั คนเดิ นผ่ านร า้ นของคุ ณ!
1

2

วางแผนที่ จะเปิดร้านในวันงาน (9.00 น.
- 16.00 น.) ทำ�ให้หน้าร้านของคุ ณมอง
เห็ นได้ดว้ ยป้ ายและแบนเนอร์

นำ�ของในร้านคุ ณออกไปไว้นอกร้านหาก
คุ ณได้รบ
ั อนุ ญาตให้ ใช้ทางเท้าหน้าร้าน
ของคุ ณ นำ�ผลิ ตภัณฑ์ ดนตรี หรื อที่ นง
ั่
ออกมาไว้นอกร้าน หากคุ ณใช้ทางเท้า
คุ ณต้องรักษาระยะห่ าง 4 ฟุ ต สำ�หรับ
การใช้ ADA ( โปรดทราบ: ภายใต้ขอ
้
ตกลงของใบอนุ ญาตของ CicLAvia ห้าม
วางวัตถุ ที่ ไม่ เคลื่ อนที่ บนถนน)
โปรดทราบ: กิ จการในฮอลลี วูดตะวัน
ตกที่ ตง
ั้ อยู่ ตามเส้นทางมี สิทธิ ไ์ ด้รบ
ั การ
ยกเว้นค่ าธรรมเนี ยมเพื่ อใช้หน้าร้าน
ในระหว่ างงาน ติ ดต่ อฝ่ายบริ การงาน
และภาพยนตร์ที่ 323.848.6447 หรื อ
specialeventpermit@weho.org หาก
ต้องการข้อมู ลเพิ่ มเติ ม

่
ั
3 ทำ�ให้รา้ นคุ ณเด่ นอยู่ บนแผนที ดิจิทล

ของ CICLAVIA กิ จการที่ เสนอส่ วนลด
CicLAvia พิ เศษจะได้อยู่ บนแผนที่ ดิจิทล
ั
แบบโต้ตอบของเรา: map.ciclavia.
org ดู รายละเอี ยดด้านล่ างเกี่ ยวกับการ
เข้าร่ วมโปรแกรมการประหยัดเงิ นของ
CicLAvia

4 ช่ วยโฆษณาล่ วงหน้า ติ ดโปสเตอร์

CicLAvia หรื อมอบโปสการ์ด CicLAvia
ให้กบ
ั ลู กค้าของคุ ณ! ติ ดต่ อ
info@ciclavia.org หากต้องการข้อมู ล
เพิ่ มเติ มและคำ�แนะนำ�

เข า
้ ร่ วมในโปรแกรมการประหย ด
ั เงิ นของ CICLAVIA

กิ จการของคุ ณอยู่ บนเส้นทางหรื อไม่

ส่ งเสริ มให้ผูม
้ าร่ วมงานแวะที่ รา้ นคุ ณในวัน
งานโดยมอบส่ วนลดพิ เศษให้กบ
ั ผู ม
้ าร่ วมงาน
CicLAvia เราจะเน้นกิ จการที่ เหมาะสำ�หรับ
ครอบครัวของคุ ณ*ฟรี บนเว็ บไซต์ CicLAvia
และแผนที่ ดิจิทล
ั ภายใต้การอนุ มัติ หากคุ ณ
ต้องการเข้าร่ วมโปรดทำ�ตามแนวทางเหล่ านี ้
*เช่ น ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ร้านขายของเล่ น
้ ผ้า ร้านทำ�ผม ธนาคาร
ร้านเสื อ

• เสนอส่ วนลดในวันงาน CicLAvia ในช่ วงเวลา
ทำ�การ
• ส่ งชื่ อกิ จการของคุ ณ ข้อเสนอส่ วนลด ที่
อยู่ กิจการ และลิ งค์เว็ บไซต์ (ถ้ามี ) ไปที่
pr@ciclavia.org หรื อโทร 213.355.8500
ภายในวันจันทร์ที่ 12 สิ งหาคม โปรดระบุ ชื่อ
อี เมลและข้อมู ลสำ�หรับติ ดต่ อของกิ จการ
ของคุ ณ

หากต อ
้ งการโอกาสในการเป็ นผู ส
้ นับสนุ นของ CICLAVIA กรุ ณาติ ดต่ อ:
Meisha Rainman / meisha@ciclavia.org

การใช้รถยนตแ
์ ละที่ จอดรถจะถู กจัดการอย่ างไร

• ถนนส่ วนบุ คคลทัง้ หมดบนเส้นทางดัง
กล่ าวจะถู กบล็ อค และไม่ สามารถเข้าถึง
ได้ตง
ั้ แต่ เวลา 7:00 น. ของวันอาทิ ตย์ที่ 18
สิ งหาคม
• หากยานพาหนะของคุ ณจอดอยู่ ในถนน
ส่ วนบุ คคลของคุ ณและคุ ณจำ�เป็ นต้อง
ใช้มน
ั หลัง 7:00 น. ในในวันอาทิ ตย์ที่ 18
สิ งหาคม โปรดจอดยานพาหนะของคุ ณ
ที่ อื่นเนื่ องจากคุ ณจะไม่ สามารถใช้มน
ั ได้
จนกว่ าจะถึงเวลาประมาณ 18:00 น. ยาน
พาหนะจะไม่ ได้รบ
ั อนุ ญาตให้เข้าหรื อออก
เส้นทางดังกล่ าวได้ระหว่ างเวลานี ้
• การปิดถนนจะเริ่ มต้นเวลา 6:00 น. โดย
มี การปิดเส้นทางแบบเต็ มรู ปแบบภายใน
เวลา 7:00 น. งานจะเริ่ มตัง้ แต่ เวลา 9:00
น. - 16:00 น. และถนนจะเปิดให้รถยนต์
เข้ามาได้ตามปกติ ภายในเวลาประมาณ
18.00 น
• รถยนต์สามารถผ่ านเส้นทางดังกล่ าว
ณ ถนนสายหลักบางเส้น (ดู แผนที่ )
ทางม้าลายจะมี ให้บริ การตลอดเส้นทาง
เพื่ อให้ผูค
้ นสามารถเข้าถึงกิ จการและ
อาคารต่ าง ๆ ได้ทงั้ สองฝั่ งของถนนด้วย
เช่ นกัน ถนนเส้นอื่ น ๆ ทัง้ หมดที่ ตด
ั กันจะ
ปิดที่ เส้นทางดังกล่ าว ถนนที่ อยู่ ติดกับเส้น
ทางดังกล่ าวจะยังคงเปิดให้ ใช้ ได้สำ�หรับผู ้
้ ที่
อยู่ อาศัยและกิ จการในพื น

• ห้ามจอด บนถนน Santa Monica Blvd จาก
San Vicente ไปจนถึง La Brea ตัง้ แต่ 4:00
น. - 18:00 น. ในวันอาทิ ตย์ที่ 18 สิ งหาคม
ห้ามจอดรถบนเส้นทางที่ เหลื อของงาน
CicLAvia (ดู แผนที่ ) ตัง้ แต่ 1:00 น. - 18:00
น. ในวันอาทิ ตย์ที่ 18 สิ งหาคม จะมี การ
บังคับใช้การจำ�กัดการจอดรถและยาน
้ ที่
พาหนะจะถู กลากออกจากพื น

• ที่ จอดรถริ มถนนเพิ่ มเติ มใกล้เส้นทางดัง
กล่ าวอาจถู กจำ�กัด โปรดตรวจสอบข้อ
จำ�กัดในการจอดรถที่ ติดประกาศไว้ในย่ าน
ของคุ ณ
• หากคุ ณเป็ นผู พ
้ ก
ั อาศัยหรื อดำ�เนิ นกิ จการ
โดยตรงบนเส้นทางดังกล่ าว คุ ณสามารถ
ขอคื นค่ าจอดรถจาก CicLAvia ได้สูงสุ ด
$20 ต่ อคันที่ คุณต้องชำ�ระตัง้ แต่ 20:00 น.
ในวันเสาร์ที่ 17 สิ งหาคม ถึง 18:00 น. ใน
วันอาทิ ตย์ที่ 18 สิ งหาคม หากต้องการขอ
คื นค่ าจอดรถให้ส่งสำ�เนาใบเสร็ จค่ าจอด
รถของคุ ณและหลักฐานการอยู่ อาศัยหรื อ
การจ้างงานไปยัง CicLAvia, 525 S
Hewitt St, Los Angeles, CA 90013
หรื อส่ งเอกสารดังกล่ าวทางอี เมลไปที่
info@ciclavia.org หัวเรื่ อง: การขอคื นค่ า
จอดรถ

