
14 MẪU MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐƯỢC HỒI PHỤC VÀ LỐI VÀO CÔNG VIÊN DỌC THEO BỜ SÔNG
SẮP TỚI 

Duwamish River

I

Đầm lầy và bờ dọc đầm 
lầy đã hồi phục

Khu vực môi trường 
sống Ga 117 

Dự án Bến 117 sẽ cung cấp không gian công viên, hồi phục cá hồi non, 
và hơn 2,000 feet môi trường sống dọc bờ sông.

Bến tàu công 
cộng và Điểm 

ngắm cảnh

Đầm lầy được hồi phục 

Các đường đi bộ 
và bãi ngắm Bãi thả thuyền 

khiêng tay

L E A R N  M O R E !
Wa x  B a d a n  k a  B a r o !
¡ A p r e n d a  m á s !
H ã y  t ì m  h i ể u  t h ê m ! 
ស្វែងយល់បស្ថែម!

www.portseattle.org/t117habitat



CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 
• Khu vực tập trung công cộng, chỗ ngồi, các lối đi dọc bờ sông
• Nghệ thuật công cộng
• Lối đi và cầu đến bến tàu công cộng dài 275 feetvà các điểm ngắm cảnh
• Đường mòn có diễn giải dẫn đến 0,5 mẫu đầm lầy được phục hồi và khu 

vực ven đầm
• Bãi thả thuyền khiêng tay 
• 5.5 mẫu đầm lầy phục hồi và bờ bản địa dọc theo đầm
• Cầu thang đi lên thềm xem sông nước và môi trường sống cao tới 35 feet.

Port of Seattle
P.O. Box 1209
Seattle, WA 98111 

Hãy biết những tin mới nhất về cảng của quý vị, xin ghi 
danh để nhận cập nhật. www.portseattle.org/subscribe

TIN TỨC CẬP NHẬT ĐẦY PHẤN KHỞI VỀ DỰ ÁN: Cảng Seattle 
(Port of Seattle) sẽ bắt đầu xây dựng tại Bến 117 ở South Park 
vào mùa hè này. Xin tìm hiểu thêm về cơ hội làm việc, an toàn 
xây cất, các hoạt động cộng đồng, những cập nhật về dự án, và 
nhiều hơn nữa!
XIN TRUY CẬP: www.portseattle.org/t117habitat
LIÊN HỆ: 
Dave Jenkins, Port of Seattle,  
t117habitat@portseattle.org |  (206) 423-1509
James Rasmussen, Duwamish River Cleanup Coalition 
james@duwamishcleanup.org |  (206) 954-0218

DỰ ÁN SỬ DỤNG CÔNG VIÊN HỒI PHỤC MÔI 
TRƯỜNG SỐNG VÀ DỌC BỜ NƯỚC CỦA GA 117 

Giai đoạn 1 (phía sau Boeing)

LỊCH TRÌNH XÂY CẤT:
Tháng 7 năm 2020 đến tháng 
10 năm 2021

Giai đoạn 2 (gần 17th ave S)


