
   
 

 
 
 

Khuyến cáo về Tình hình Giao thông:  
Các cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố có thể dẫn đến việc 
ngăn đường có giới hạn vào Thứ Bảy, 17 Tháng Tám 
(13 Tháng Tám, 2019) 
Vào Thứ Bảy, 17 Tháng Tám, Sở Giao thông Portland thông báo với công chúng rằng có thể diễn ra ngăn 
đường có giới hạn ở khu trung tâm thành phố Portland từ khoảng 11 a.m. đến hết buổi chiều. Điều này là vì 
các cuộc biểu tình mà trong đó các bài đăng rộng rãi trên truyền thông xã hội cho thấy rằng một số người 
tham gia biểu tình có dự định thực hiện một số hành vi phạm tội hình sự hoặc bạo lực. 
Công chúng được khuyến cáo nên tránh khu vực từ SW Madison Street đến SW Alder Street, và từ SW Fourth 
Avenue đến Waterfront Park.  

Hãy kiểm tra trang trimet.org/alerts trước khi đi phương tiện giao thông công cộng, hoặc đăng ký nhận thông 
báo về dịch vụ TriMet qua email hoặc tin nhắn tại trimet.org/email. Nếu cơ quan Cảnh sát xác định một khu vực 
trở nên mất an toàn, TriMet sẽ điều chỉnh dịch vụ của mình vì sự an toàn của hành khách và nhân viên. 

 

Bản đồ của Sở Cảnh sát Portland. Ảnh hiển thị bản đồ khu trung tâm thành phố Portland. 

 
 

https://trimet.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#alerts/
https://trimet.org/emailupdates/index.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


   
 

 
 
 

Traffic Advisory: 
Demonstrations downtown may lead to limited road 

closures Saturday, Aug. 17 
 
(Aug. 13, 2019) On Saturday August 17, the Portland Bureau of Transportation advises the public to 
expect a limited number of road closures in downtown Portland from about 11 a.m. through the 
afternoon. This is because of demonstrations where some publicly available social media postings 
indicate some participants intend to engage in criminal acts of violence.  
The public is advised to avoid the area from SW Madison Street to SW Alder Street, and from SW 
Fourth Avenue to Waterfront Park.  

Check trimet.org/alerts before heading out on transit, or sign up for TriMet service alerts by email or 
text message at trimet.org/email. If Police determine an area has become unsafe, TriMet will adjust 
their service for the safety of riders and employees. 

 

Map by Portland Police Bureau. 
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