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STREET CLOSURE NOTIFICATION
Sunday, August 21, 2022

ประกาศปิดถนนวนัอาทิตยท่ี์  
21 สิงหาคม 2022

Оповещение о перекрытии улиц
Воскресенье, 21 августа 2022 года

NOTIFICACIÓN DE CIERRE DE CALLES 
Domingo 21 de agosto 2022

FOR MORE INFORMATION        Para más información        คำ�ถ�มทั่วไปเก่ียวกบั CICLAVIA

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

Что делать если 
вы проживаете или 
работаете на территории 
проведения СикЛАвиа

Доступ к дорогам: ПОЖАЛУЙСТА 
ИМЕЙТЕ В ВИДУ, что все проезжие части 
по маршруту мероприятия будут перекрыты 
и вне доступности, начиная с 7:00* утра 
в воскресенье 21-го августа. Если ваш 
автомобиль припаркован на проезжей части и 
вам нужно будет его использовать после 7:00* 
утра 21-го августа, пожалуйста припаркуйтесь 
в другом месте, так как автомобиль не сможет 
быть использован примерно до 21:00 часов 
вечера. Автомобили не смогут въезжать или 
выезжать на территории мероприятия в это 
время.

Объездные дороги автобусов: 
все автобусы, которые обычно ездят по 
маршруту где проводится СикЛАвиа, будут 
перенаправлены по объездным дорогам. 
Пожалуйста проверьте на сайте ciclavia.org 
маршруты автобусов ближе к дате проведения 
мероприятия. 

Компенсация за парковку: Если 
вы проживаете или ваше предприятие 
расположено непосредственно на маршруте 
СикЛАвиа, вам могут компенсировать до $20 
на расходы парковки за каждый автомобиль 
с 20:00 часов вечера в субботу 20-го августа 
до 21:00 часов вечера в воскресенье 21-го 
августа. Для компенсации отправьте копию 
вашего чека парковки и доказательство о 
проживании или работы на данной улице на 
почту СикЛАвиа, 525 S Hewitt St,  
Los Angeles, CA 90013 или на электронную 
почту info@ciclavia.org с заголовком: 
компенсация за парковку.

CicLAvia Route 

Ruta de CicLAvía

เสน้ทาง CicLAvia 

CicLAvia երթուղի

CicLAvia Маршрут 

Metro Rail Stations 

Estaciones de Metro

สถานีรถไฟใตดิ้น
Metro-ի կայարաններ

станция метро 

Crossing Points for Cars 

Puntos de cruce para carros

จุดผ่านสำาหรบัรถ
Հատման կետեր մեքենաների համար 
пропускные пункты для машин 

MEET THE HOLLYWOODS — 6.6 miles 1/2 mile

Pedestrian Zone

Area de los peatónes

โซนสำาหรบัคนเดินเทา้
Հետիոտների գոտի

пешеходная зона 

CICLAVIA-Ի ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՐՑԵՐ         ПО ВОПРСАМ О СИКЛАВИА ОБРАЩАЙТЕСЬ

Что такое СикЛАвиа?

СикЛАвиа – это одно из 
самых больших мероприятий 
страны на открытых улицах, 
которое открыто для всех и 
абсолютно бесплатно. СикЛАвиа 
предоставляет временный, 
свободный от машин день, 
который перевоплощает улицы 
в безопасные зоны для тысячи 
людей, для того, чтобы они 
могли изучать город гуляя, 
катаясь на велосипедах или на 
других безмоторных средствах 
передвижения. Это мероприятие 
CicLAvia организовано в 
сотрудничестве с городскими 
властями Западного Голливуда и 
Лос-Анджелеса.

Время проведения 
СикЛАвиа с 9 часов 
утра до 16 часов дня, в 
воскресенье 21-го августа

Маршрут мероприятия/перекрытие 
улиц: дороги по маршруту СикЛАвиа 
(смотрите на карте) будут перекрыты для всех 
автомобилей с 7* часов утра примерно до  
21 часов вечера в воскресенье, 21 августа.

НИКАКАЯ ПАРКОВКА не будет доступна 
на бульваре Санта Моника (Santa Monica Blvd), 
начиная с Сан Висенте (San Vicente) до Ла 
Брея (La Brea) с 16:00 до 21:00 в воскресенье 
21-го августа. Нельзя будет парковаться на 
оставшейся части улиц по дороге мероприятия 
СикЛАвиа (смотрите на карте) с 13:00 часов 
дня до 21:00 часов вечера в воскресенье 21-го 
августа. Соблюдайте правила парковки или 
автомобили будут отбуксированы. 

Доступ для автомобилей: у автомобилей 
не будет доступа к улицам, на которых 
проходит мероприятие с 7:00* часов утра 
примерно до 21 часов вечера в воскресенье, 
21 августа. Контрольно-пропускные пункты 
будут открыты на некоторых перекрестках, 
где автомобили смогут пересекать дороги 
(смотрите на карте).

CicLAvia միջոցառման 
ժամերն են՝ օգոստոսի 21, 
կիրակի, ժամը 9:00-16:00:

Միջոցառման երթուղին/փողոցների 
փակում. CicLAvia երթուղին (տես քարտեզը) 
ավտոմեքենաների երթևեկության համար 
կփակվի օգոստոսի 21-ին, կիրակի, ժ. 7։00-ից* 
մինչև մոտ ժ. 21։00-ը։

ԱՎՏՈԿԱՅԱՆՈՒՄ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԻ Santa 
Monica Blvd-ում՝ San Vicente-ից մինչև La 
Brea պողոտա՝ օգոստոսի 21-ին, կիրակի, 
ժ. առավոտյան 4։00-ից մինչև ժ. 21։00-ը: 
Օգոստոսի 21-ին, կիրակի, ժ. առավոտյան 1։00-
ից մինչև ժ. 21։00-ը CicLAvia երթուղու մնացած 
հատվածի վրա (տես քարտեզը) չի թույլատրվի 
ավտոմեքենաների կայանումը: Կգործադրվեն 
ավտոկայանման սահմանափակումներ, իսկ 
արդեն կայանված ավտոմեքենաները դուրս 
կհանվեն։

Ավտոմեքենաների մուտքը. ՉԻ 
ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԸ 
երթուղու վրա ժ․ 7։00-ից* մինչև մոտ ժ. 21։00-ը։ 
Մի քանի խաչմերուկներում կան հատման որոշ 
կետեր, որտեղ ավտոմեքենաները կարող են 
հատել երթուղին (տես քարտեզը)։ 

  Ի՞նչ է CicLAvia-ն 

CicLAvia-ն բաց փողոցների 
ամենախոշոր իրադարձություններից 
մեկն է ողջ երկրի մասշտաբով՝ անվճար 
միջոցառում, հասանելի բոլորի համար։ 
CicLAvia-ի ընթացքում փողոցներից 
ժամանակավորապես հեռացվում 
են մեքենաները՝ դրանք դարձնելով 
ապահով տարածքներ հազարավոր 
մարդկանց համար, ովքեր կարող 
են հետազոտել քաղաքը ոտքով, 
հեծանիվով և ոչ մոտորիզացված 
տրանսպորտի այլ ձևերով։ CicLAvia-ի 
այս միջոցառումն իրականացվում է 
Արևմտյան Հոլիվուդի և Լոս Անջելեսի 
քաղաքապետարանների հետ համատեղ:

Ի՞նչ անել, եթե ապրում 
կամ աշխատում եք 
CicLAvia երթուղու վրա 

Մուտք դեպի տան մերձատար ճանապարհ.
ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՑԵՔ, որ երթուղու վրա գտնվող 
բոլոր մերձատար ճանապարհները և դրանց 
մուտքը կարգելափակվի սկսած օգոստոսի 
21, կիրակի, ժ. 7։00-ից։* Եթե ձեր մեքենան 
կայանված է ձեր տան մերձատար ճանապարհի 
վրա և պետք է օգտագործեք այն օգոստոսի 
21-ին, կիրակի, ժ. 7։00-ից* հետո, ապա 
նախօրոք կայանեք այն այլ վայրում, որովհետև 
ձեր մեքենայի տեղաշարժն արգելված կլինի 
մինչև մոտ ժ. 21։00-ը։ Ավտոմեքենաները 
չեն կարողանա մտնել երթուղի կամ դուրս 
գալ այնտեղից այս ժամանակահատվածի 
ընթացքում։ 

Ավտոբուսների երթուղիների փոխում.  
CicLAvia երթուղով սովորաբար անցնող 
բոլոր ավտոբուսների երթուղին կփոխվի։ 
Նախքան միջոցառման օրը ciclavia.org կայքում 
ստուգեք ավտոբուսների կանգառները՝ դրանց 
երթուղու փոփոխման մասին տեղեկություններ 
ստանալու համար։ 

Ավտոկայանման փոխհատուցում. եթե դուք 
անմիջապես երթուղու վրա բնակվող անձ եք 
կամ ընկերություն, ապա CicLAvia-ն կարող 
է փոխհատուցել մինչև $20՝ յուրաքանչյուր 
մեքենայի կայանման ծախսերի համար, որոնք 
կատարվել են օգոստոսի 20-ից, շաբաթ, ժ. 
20։00-ից մինչև օգոստոսի 21-ը, կիրակի, ժ. 
21։00-ը։ Փոխհատուցում ստանալու համար 
փոստով ուղարկեք ձեր կայանման կտրոնը 
և բնակության կամ աշխատանքի վայրը 
հաստատող փաստաթուղթ հետևյալ հասցեին՝ 
CicLAvia, 525 S Hewitt St, Los Angeles,  
CA 90013 կամ էլ․ նամակ ուղարկեք  
info@ciclavia.org հասցեին, թեմայի տող՝ 
ավտոկայանման փոխհատուցում: Փողոցների փակման ծանուցում

Օգոստոսի 21, 2022թ., կիրակի

City of 
Los Angeles

* Некоторые улицы могут быть 
перекрыты с 04:00 до 06:00.

* Որոշ փողոցներ կարող են փակվել 04։00-
ից մինչև 06։00։



CicLAvia’s event hours  
are 9am to 4pm on 
Sunday, August 21

Event route/Street closure: The CicLAvia 
route (see map) will be closed to car traffic 
from 7am* to approximately 6pm on Sunday, 
August 21.

NO PARKING will be allowed on Santa 
Monica Blvd from San Vicente to La Brea from 
4am–6pm on Sunday, August 21. No parking 
will be allowed on the remainder of the 
CicLAvia route (see map) from 1am–6pm on 
Sunday, August 21. Parking restrictions will 
be enforced and vehicles will be towed.

Vehicle access: NO VEHICLES are allowed 
on the route between 7am* and approxi-
mately 6pm. There are crossing points at 
several intersections where vehicles can 
cross the route (see map).

El horario del evento de 
CicLAvía es de 9am a 4pm 
el domingo 21 de agosto

Ruta del evento/cierres de calles:  
La ruta de CicLAvía (vea el mapa) será cerrado  
a vehículos de 7am* a aproximadamente 6pm 
el domingo 21 de agosto.

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO en el 
Santa Monica Blvd. desde San Vicente hasta 
La Brea de 4am a 6pm el domingo 21 de 
agosto. No se permitirá estacionar en el resto 
de la ruta de CicLAvía (v. mapa) de 1am a 
6pm el domingo 21 de agosto. Las restric-
ciones al estacionamiento seguirán en vigor y 
se remolcarán los coches estacionados.  

Acceso para vehículos: NINGÚN 
VEHÍCULO será permitido en la ruta entre 
las 7am y aproximadamente 6pm. Hay varios 
puntos donde los vehículos podrán cruzar la 
ruta (vea el mapa).

  What is CicLAvia?

CicLAvia is one of the largest open 
streets events in the country— 
a free event, open to all. CicLAvia 
produces temporary car-free days 
that transform streets into safe 
spaces for thousands of people 
to explore the city by foot, bike, 
and other forms of non-motorized 
transport. This CicLAvia event is 
produced in partnership with the 
City of West Hollywood and the  
City of Los Angeles.

  ¿Qué es CicLAvía?

CicLAvía es uno de los eventos 
de calles abiertas más grandes 
del país. CicLAvía es un evento 
gratis y abierto a todos. Las calles 
están abiertas y libres de carros, 
donde los individuos y las familias 
pueden explorar las calles a pie, 
en bici o con otras formas de 
transporte no motorizado. Este 
evento de CicLAvía se presentan 
conjuntamente con la Ciudad de 
West Hollywood y la Ciudad de  
Los Ángeles.

What to do if you  
live or work on the 
CicLAvia route

Driveway access: Please be aware that 
all driveways on the route will be blocked 
and inaccessible beginning at 7am* on 
Sunday, August 21. If your vehicle is parked 
in your driveway and you need to use it after 
7am* on Sunday, August 21, please park 
elsewhere as the vehicle will be inaccessible 
until approximately 6pm. Vehicles will not 
be allowed to enter or exit the route during 
this time. 

Bus detours: All buses that usually run 
along the CicLAvia route will be detoured. 
Please check ciclavia.org and bus stops for 
detour information closer to the event date.

Parking reimbursement: If you are a 
resident or business directly on the route, 
CicLAvia can reimburse you up to $20 per 
vehicle for any parking costs you incur from 
8pm on Saturday, August 20 through 6pm  
on Sunday, August 21. For reimbursement, 
mail a copy of your parking receipt and  
proof of residence or employment to 
CicLAvia, 525 S Hewitt St, Los Angeles,  
CA 90013, or email it to info@ciclavia.org,  
SUBJECT: Parking Reimbursement.

¿Qué hacer si usted 
vive o trabaja en la  
ruta de CicLAvía?

Acceso a las entradas: Favor de tener en 
cuenta que todas las entradas de vehículos 
en la ruta serán bloqueadas e inaccesibles 
desde las 7am* el domingo 21 de agosto.  
Si su vehículo está estacionado en la entrada 
de su casa y si necesita usarlo después de 
las 7am* el 21 de agosto, favor de estacio-
nar en otra parte porque el vehículo estará 
inaccesible hasta aproximadamente las 6pm. 
Los vehículos no podrán ni entrar ni salir de 
la ruta durante este periodo.  

Desvíos de autobuses: Todos los 
autobuses que corren normalmente en la 
ruta de CicLAvía serán desviados. Favor 
de checar ciclavia.org y las paradas del 
autobús para información sobre los desvíos, 
una vez que se acerque el día del evento.

Reembolso del estacionamiento:  
Si usted es residente o comerciante 
directamente en la ruta, CicLAvía puede 
reembolsarle hasta $20 por vehículo por 
cualquier costo en que incurra desde las 
8pm del sábado 20 de agosto hasta las  
6pm el domingo 21 de agosto. Para recibir 
un reembolso, envíe una copia del recibo  
del estacionamiento y un comprobante  
de residencia o empleo a CicLAvía,  
525 S Hewitt St, Los Ángeles, CA 90013,  
o correo electrónico al info@ciclavia.org,  
ASUNTO: Parking Reimbursement. 

For concerns regarding the street 
closure permit in Los Angeles, 
contact the LA Bureau of Street 
Services, Investigation and 
Enforcement Division, Special  
Events at 213.847.6000. For concerns 
regarding the street closure permit  
in West Hollywood, contact the City 
of West Hollywood at 323.848.6400.

De tener preocupaciones en 
relación a los permisos de 
cierres de calles en Los Angeles 
comuníquese con la División de 
Eventos Especiales “LA Bureau of 
Street Services, Investigation and 
Enforcement” al 213.847.6000. De 
tener preocupaciones en relación 
a los permisos de cierres de calles 
en West Hollywood comuníquese 
con la ciudad de West Hollywood al 
323.848.6400. 

ห�กคุณมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัใบอนุญ�ต
ปิดถนนในลอสแองเจลิส โปรดติดต่อ
สำ�นกับริก�รถนนของลอสแองเจลีส 
กองสืบสวนและบงัคบัคดี ง�นพิเศษท่ี 
213.847.6000 ห�กคุณมีขอ้กงัวลเก่ียว
กบัใบอนุญ�ตปิดถนนในฮอลลีวูดตะวนั
ตก โปรดติดต่อเมืองฮอลลีวูดตะวนัตกท่ี 
323.848.6400

Լոս Անջելեսում փողոցների 
փակման թույլտվության հետ 
կապված մտահոգությունների 
դեպքում կապվեք Լոս Անջելեսի 
Հատուկ միջոցառումների բաժնի 
Փողոցային ծառայությունների, 
հետազոտությունների և 
իրականացման բյուրոյի հետ 
(LA Bureau of Street Services, 
Investigation and Enforcement 
Division, Special Events)՝ 
213.847.6000 հեռախոսահամարով։ 
Ուեսթ Հոլիվուդում փողոցների 
փակման թույլտվության հետ 
կապված մտահոգությունների 
դեպքում կապվեք Ուեսթ Հոլիվուդի 
քաղաքապետարանի հետ՝ 
323.848.6400 հեռախոսահամարով։

По вопросам относительно разрешения 
перекрытия улиц в Лос Анжелесе, 
обращайтесь в бюро по обслуживанию 
улиц Лос Анжелеса, следственное и 
правоохранительное подразделение 
по специальным мероприятиям, по 
телефону 213.847.6000. По вопросам 
относительно перекрытия улиц в 
западном Голливуде, обращайтесь в 
городской отдел западного Голливуда  
по телефону 323.848.6400.

งาน CicLAvia จะมีขึ ้
นในเวลา 9:00 น. –  
16:00 น. ในวนัอาทิตยท่ี์  
21 สิงหาคม  

เสน้ทางงาน/การปิดถนน: เสน้ทางงาน 
CicLAvia (ดูแผนท่ี) จะปิดการจราจรตัง้แต่ 
7:00 น.* ไปจนถงึประมาณ 21:00 น. ในวนั
อาทิตยท่ี์ 21 สิงหาคม

หา้มจอดรถ บนถนน Santa Monica Blvd จาก 
San Vicente ไปจนถงึ La Brea ตัง้แต่ 4:00 
น. – 21:00 น. ในวนัอาทิตยท่ี์ 21 สิงหาคม ห้าม
จอดรถบนเสน้ทางท่ีเหลือของงาน CicLAvia (ดู
แผนท่ี) ตัง้แต่ 1:00 น. - 21:00 น. ในวนัอาทิตย ์
ท่ี 21 สิงหาคม จะมีการบงัคบัใชก้ารจำากดัการ
จอดรถและยานพาหนะจะถูกลากออกจากพืน้ท่ี

การใชย้านพาหนะ: หา้มยานพาหนะเขา้ไปใน
เสน้ทางดงักล่าวระหว่าง 7:00 น.* และประมาณ 
21:00 น. มีจุดผ่านท่ีหลายแยกท่ียานพาหนะ
สามารถผ่านเสน้ทางดงักล่าวได ้(ดูแผนท่ี) 

 

 งานฟรีท่ีเปิดใหทุ้ก
คนไดเ้ขา้ชม CicLAvia 

จดัให้เป็นวนัปลอดรถยนตช์ั่วคราว
ซ่ึงจะเปล่ียนถนนเป็นพืน้ท่ีปลอดภยั
สำาหรบัผูค้นหลายพนัคนเพ่ือเท่ียวชม
เมืองดว้ยการเดินเทา้ จกัรยานและ
การขนส่งอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์
งาน CicLAvia นีจ้ดัทำาขึน้โดยความ
ร่วมมือกบั City of West Hollywood 
และ City of Los Angeles

ถา้คุณอาศยัหรือทำางาน
อยู่บนเสน้ทางของ 
CicLAvia จะทำาอย่างไร

การใชถ้นนส่วนบุคคล: โปรดทราบว่าถนน
ส่วนบุคคลทัง้หมดจะถูกบล็อกและไม่สามารถ
เขา้ถงึไดเ้ร่ิมตัง้แต่ 7:00 น.* ในวนัอาทิตยท่ี์ 21 
สิงหาคม

หากยานพาหนะของคุณจอดอยู่ในถนนส่วน
บุคคลของคุณและคุณจำาเป็นตอ้งใชม้นัหลงั 
7:00 น.* ในในวนัอาทิตยท่ี์ 21 สิงหาคม โปรด
จอดยานพาหนะของคุณท่ีอ่ืนเน่ืองจากคุณจะ
ไม่สามารถใชม้นัไดจ้นกว่าจะถงึเวลาประมาณ 
21:00 น. ยานพาหนะจะไม่ไดร้บัอนุญาตให้เขา้
หรือออกเสน้ทางดงักล่าวไดร้ะหว่างเวลานี้

ทางเบ่ียงสำาหรบัรถโดยสาร: รถโดยสารทุก
คนัท่ีปกติจะว่ิงตามเสน้ทาง CicLAvia จะใชท้าง
เบ่ียง โปรดเขา้ไปท่ี ciclavia.org และป้ายโดยสาร
เพ่ือดูขอ้มูลทางเบ่ียงเม่ือใกลจ้ะถงึวนังาน

การขอคืนค่าจอดรถ: หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยั
หรือดำาเนินกิจการโดยตรงบนเสน้ทางดงักล่าว 
คุณสามารถขอคืนค่าจอดรถจาก CicLAvia ได้
สูงสุด $20 ต่อคนัท่ีคุณตอ้งชำาระตัง้แต่ 20:00 
น. ในวนัเสารท่ี์ 20 สิงหาคม ถงึ 21:00 น. ในวนั
อาทิตยท่ี์ 21 สิงหาคม หากตอ้งการขอคืนค่า
จอดรถให้ส่งสำาเนาใบเสร็จค่าจอดรถของคุณ
และหลกัฐานการอยู่อาศยัหรือการจา้งงานไป
ยงั CicLAvia, 525 S Hewitt St, Los Angeles, CA 
90013 หรือส่งเอกสารดงักล่าวทางอีเมลไปท่ี 
info@ciclavia.org หวัเร่ือง: การขอคืนค่าจอดรถ

City of 
Los Angeles *Some street closures may begin between 

4am and 6am.
* Algunas calles estarán cerradas a partir    
  de las 4:00am y 6:00am.

*ปิดถนนบางแห่งอาจเร่ิมระหว่างเวลา 04:00 
น. - 06:00 น.


