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มี คำาถามหรื อข ้อกงัวล
ใช่หรื อไม่?
ติ ดต่อได ้ ท่ี อี เมล ์ info@ciclavia.org
หรื อโทร 213.355.8500

สำ �หร ับข ้อก ังวลเก่ี ยวก ับใบอนุญ�ตปิ ด
ถนนในลอสแองเจลิ ส โปรดติ ดต่อสำ �นักง�น
บริ ก�รท้องถนน กองสื บสวนและบังค ับ
คดี  สำ �หร ับกิ จกรรมพิ เศษในลอสแอง
เจิ ลลิ ส (LA Bureau of Street Services, 
Investigation and Enforcement Division, 
Special Events) ได้ ท่ี  213.847.6000

CicLAvia เป็ นองคก์รไม่แสวงหาผลกำาไร 
501(c)(3) ง�น CicLAvia เป็ นคว�มร่วมมื อ
กับ City of West Hollywood, City of Los 
Angeles และ CicLAvia

City of  
Los Angeles

โอกาสทางธุรกิจที่ CicLAvia

คณุไดร้ บัเช ญิ!

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2022
9.00-16.00 น.

MENU

พบกับ HOLLYWOODS

สำ าหร ับข ้อมู ลเพ่ิ มเติ ม       info@ciclavia.org / 213.355.8500 / ciclavia.org / @ciclavia

CicLAvia เปล่ี ยนถนนเป็ นพื ้ นท่ี ปลอดรถยนต์ท่ี ปลอดภ ัยให ้ก ับผูค้นหลายพ ันคนในการ
ป่ั นจักรยาน เดิ น เล่น และสำ ารวจ งานนี ้ เข ้าได ้ฟรี  เหมาะสำ าหร ับครอบคร ัว และเปิ ดให ้

บุคคลท ั่ วไปเข ้าชมได ้  พร ้อมก ับโอกาสดี ๆในการแสดงธุรกิ จในพื ้ นท่ี ของคุณต่อชุมชนได ้!



ส่ิ งใดบ ้างท่ี คุณจะได ้
พบที CicLAvia?

• ผูค้นหลายพันคนเพลิ ดเพลิ นกั ไปบถนนท่ี
ปลอดรถยนตด์้วยการเดิ นเท้า ป่ั นจกัรยาน 
สกูต๊เตอร ์ สเกตบอรด์ หรื อรถเข็ น

• ผูค้นท่ี เต็ มไปด้วยความสุขท่ี ต้องการช่วย
เหลื อร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิ จต่างๆ ใน
สังคม

• กลุ่มธุรกิ จและชุมชนท่ี เปิ ดใช้งานทางเท้าและ
พื ้ นท่ี อ่ื นๆ ตลอดเส้นทาง

• นายอำาเภอ จราจร และเจ้าหน้าท่ี ตำารวจท่ี
รับผิ ดชอบด้านการจราจรและการควบคุม
ฝูงชนตลอดเส้นทาง

• ห้องน้ำ า น้ำ าฟรี  การปฐมพยาบาล ถงัขยะ/
รี ไซเคิ ล ท่ี จอดจกัรยาน ซ่อมจกัรยานฟรี  
และบูธให้ ข้อมูลท่ี จุดศูนยก์ลางตลอดเส้น
ทาง

• กิ จกรรมสำาหรับครอบครัวท่ี สนุกสนาน
ปลอดภยัท่ี ศูนยก์ลางและตลอดเส้นทาง

การเข ้าถึ งรถยนตแ์ละท่ี จอดรถจะได ร้ ับการจดัการอย่างไร? 

• ถนนทุกสายในเส้ นทางจะถู กปิ ดกั้ นตั้ งแต่
เวลาประมาณ 07:00 น. - 18:00 น. ในวัน
อาทิ ตย ์ท่ี  21 สิ งหาคม โดยจะไม่อนุญาตให้
ยานพาหนะเข้ าหรื อออกจากเส้ นทางในช่วง
เวลานี้

• หากถนนของคุณถู กปิ ดกั้ นและคุณจำาเป็ น
ต้องใช้รถของคุณในวันอาทิ ตย ์ท่ี  21 สิ งหาคม 
โปรดจอดรถท่ี อ่ื นก่อน 07:00 น. ของวันนั้ น

• การปิ ดถนนเร่ิ มระหว่างเวลา 04:00 น. - 06:00 
น. โดยจะปิ ดเส้ นทางทั้ งหมดภายในเวลา 
07:00 น. ซ่ึ งงานเร่ิ มตั้ งแต่ 9.00 น. ถึ ง 
16.00 น. และถนนจะเปิ ดให้ บริ การเต็ มรู ปแบบ
สำ าหรับรถยนตภ์ายในเวลาประมาณ 18.00 น.

• รถยนตส์ามารถข้ ามเส้ นทางได้ตามถนนสาย
สำ าคญัท่ี เลื อก (ดู ได้บนแผนท่ี ) ถนนท่ี อยู่ติ ด
กับเส้ นทางจะยังคงเปิ ดให้ เข้ าถึ งได้ ในพื ้ นท่ี
สำ าหรับผูอ้ยู่อาศัยและธุรกิ จ

• ไม่อนุญาตให้ จอดรถบนถนน Santa Monica 
Blvd จาก San Vicente ไปยัง La Brea ตั้ งแต่ 
04:00 น. - 18:00 น. ในวันอาทิ ตย ์ท่ี  21 
สิ งหาคม โดยจะไม่อนุญาตให้ จอดรถในเส้ นทาง 
CicLAvia ท่ี เหลื อ (ดู ได้บนแผนท่ี ) ตั้ งแต่ 
01:00 น. - 18:00 น. ในวันอาทิ ตย ์ท่ี สิ งหาคม 
21. จะมี การบังคับใช้ ข้อจำากัดด้านการจอดรถ
และจะลากจูงยานพาหนะออกจากพื้ นท่ี

 

• อาจมี การจำากัดท่ี จอดรถริ มถนนเพ่ิ มเติ มใกล้
เส้ นทาง โปรดตรวจสอบได้ ท่ี การจำากัดท่ี จอด
รถได้ ท่ี ประกาศในละแวกของคุณ

• การชำ าระเงิ นคื นสำ าหรับท่ี จอดรถ: หากคุณ
อาศัยหรื อทำางานบนเส้ นทางดังกล่าวโดยตรง 
CicLAvia สามารถคื นเงิ นให้ คุณได้มากถึ ง $20 
ต่อคันสำ าหรับค่าจอดรถใดๆ ท่ี คุณต้องจ่าย
ตั้ งแต่ 20:00 น. ในวันเสาร ์ท่ี  20 สิ งหาคม ถึ ง 
18:00 น. ในวันอาทิ ตย ์ท่ี  21 สิ งหาคม สำ าหรับ
การชำ าระเงิ นคื น โปรดส่งอี เมลสำ าเนาใบเสร็ จ
ท่ี จอดรถและหลักฐานแสดงถ่ิ นท่ี อยู่หรื อการ
จ้างงานมาท่ี  info@ciclavia.org  ด้วยหั วเร่ื อง: 
การเบิ กค่าท่ี จอดรถ

หากตอ้งการโอกาสในการเป็นผูส้นบัสนุนของ CICLAVIA กรุณาติดต่อ:   Meisha Rainman   /   meisha@ciclavia.org

เล่นเพลงของคุณข ้างนอก เพ่ิ มป้ ายและแบนเนอร ์นำาเสนอสิ นค ้าต ัวอย่าง

นำาธุรกิ จของคุณออกมาข ้างนอกจดัหาท่ี นั่ ง นำาสิ นค ้าของคุณมาข ้างนอก

โปรดทราบ: ธุรกิ จในเวสตฮ์อลลี วู ดท่ี ตั้ งอยู่ตามเส้ นทางท่ี มี สิ ทธิ ์ ได้ร ับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมเพ่ื อเปิ ดใช้งานหน้ าร้ านใน
ระหว่างงาน โปรดติ ดต่อแผนกความปลอดภัยในท้องท่ี และธุรกิ จท่ี 323.848.6437 หรื อทางอี เมลได้ ท่ี code@weho.org

ใช ้ประโยชน์จากผูมี้ โอกาสเป็ นลู กค ้านับพ ันท่ี เดิ นผ่ าน
ประตู ของคุณ! 

 เรามี แผนเปิ ดให้ บริ การในวันท่ี จดั
งาน (ว ันอาทิ ตย ์ เวลา 9.00 - 16.00 
น.) คุณสามารถใช้ ป้ ายและแบนเนอร ์
เพ่ื อให้ ผูค้นมองเห็ นร้ านของคุณได้  

 นำ าพาธุรกิ จของคุณออกมาข้างนอก 
คุณได้รับอนุญาตให้ ใช้ ทางเท้าหน้ า
ธุรกิ จของคุณหรื อไม่? นำ าสิ นค้า 
เพลง หรื อท่ี นั่ งออกมาข้างนอก 
อย่าลื มรักษาระยะห่าง 4 ฟุตตามท่ี
จำาเป็ นต้องเว้นสำ าหรับการเข้าถึ ง 
ADA (โปรดทราบ: เราไม่อนุญาตให้
มี ว ัตถุตั้ งไว้บนถนน)

 HELP GET THE WORD OUT ช่วย
กันบอกกล่าวกันออกไป

 แสดงโปสเตอร ์  CicLAvia หรื อมอบ
โปสการด์ CicLAvia ให้ ก ับลู กค้าของ
คุณล่วงหน้ า โดยคุณสามารถขอ
อุปกรณ์ ได้ ท่ี  info@ciclavia.org
เข้าร่วมโปรแกรม CicLAvia Savings 
และรับคำาแนะนำ า

ได้บนแผนท่ี ดิ จิ ตอล CicLAvia
เสนอรายการพิ เศษหรื อส่วนลดและ
ลงรายการฟรี บนเว็ บไซตข์องเรา
และแผนท่ี ดิ จิ ทัลแบบโต้ตอบได้
(map.ciclavia.org) ทั้ งนี้  จะขึ ้ นอยู่
กับการอนุมัติ  หากต้องการเข้าร่วม 
ให้ ส่งอี เมลมาท่ี info@ciclavia.org 
หรื อโทร 213.355.8500 ภายใน
วันพุธท่ี  17 สิ งหาคม โดยระบุช่ื อ
ธุรกิ จ ข้อเสนอพิ เศษ/ส่วนลด ท่ี
อยู่ธุรกิ จ ลิ งกเ์ว็ บไซตธุ์รกิ จ (ถ้ามี ) 
และโทรศัพทข์องธุรกิ จของคุณด้วย

 QUESTIONS ABOUT WHAT’S 
BEST FOR YOUR BUSINESS? 
Contact us at info@ciclavia.org  
or 213.355.8500. สำ าหรับ
คำาถามเก่ี ยวกับส่ิ งท่ี ดี ท่ี สุด
สำ าหรับธุรกิ จของคุณ? ติ ดต่อ
เราได้ ท่ี  info@ciclavia.org หรื อ 
213.355.8500


