Driving Directions and Parking – Vietnamese

Giáo Dục Bệnh Nhân
Phục vụ giáo dục bệnh nhân và gia định

Chỉ Hướng Lái Xe
và Đậu Xe
Đến Bệnh Viện Đại Học Washinton, Khu Vực Giải
Phẫu, Phòng mạch Roosevelt và Trung Tâm Phát
Triển Trẻ Con
Tài liệu này chỉ hướng lái xe,

Bệnh Viện Đại Học và Khoa Giải Phẫu

bản đồ, và thông tin đậu xe

Chỉ hướng lái xe (xem bản đồ trang 2)

đến:

Từ xe lộ I-5:

 Trung Tâm Y Viện Đại
Học Washington



Đi ra lối 168B (Bellevue/Kirkland), theo hướng đại lộ SR520.



Ra lối đầu tiên trên đại lộ SR520 gặp đường Montlake Boulevard N.E.

 Trung Tâm Y Viện Đại
Học Washington Trung



Quẹo trái trên đường Montlake Blvd. và đi qua cầu theo hướng bắc.



Gặp đèn giao thông quẹo trái trên đường N.E. Pacific Street.



Theo chỉ hướng dưới đây đến Bệnh Viện Đại Học Washinton và Bải
Đậu Xe Khu Giải Phẫu.

Tâm Giải Phẫu

 Trung Tâm Y Viện Đại
Học Washington phòng
mạch Roosevelt

 Trung Tâm Phát Triển Trẻ
Con (CHDD)

Từ hướng Đông trên đại lộ SR520 đến hướng Tây:



Ra lối Montlake Boulevard.



Đi qua cầu theo hướng bắc trên đường Montlake Blvd.



Quẹo trái tại đèn giao thông là đường N.E. Pacific Street.



Theo chỉ hướng dưới đây đến Bệnh Viện Đại Học Washinton và Bải
Đậu Xe Khu Giải Phẫu.

Bệnh Viện Đại Học Washington và Bải Đậu Xe Trung Tâm Giải Phẫu.
UWMC có dưới hầm đậu xe và giảm giá đậu xe cho bệnh nhân và khác
thăm viếng. Thẻ giảm giá được lấy tại phòng mạch hoặc tại đơn vị.


Bải Đậu Xe Tam Giác đối diện với Trung Tâm Y Viện. Từ đường
N.E. Pacific, quẹo phải (hướng nam) đường thứ hai là đường N.E.
Pacific Place có bản hiệu “Bệnh Nhân Đậu Xe”, lập tức quẹo phải vào
Bải Đậu Xe Tam Giác. Sau khi đậu xe, đi đường hầm đến Trung Tâm Y
Viện.



Bải Đậu Xe Trung Tâm Giải Phẫu ở dưới hầm Trung Tâm Giải Phẫu
hướng đông Bệnh Viện. Từ đường N.E. Pacific, quẹo vào cửa chính
Khoa Cấp Cứu (ED). Lái qua khỏi Khoa Cấp Cứu đến bản dừng lại
“stop”. Theo dấu hiệu lái đến hầm Đậu Xe Trung Tâm Giải Phẫu.

Trang 2
Phục Vụ Giáo Dục Bệnh Nhân
Hướng Dẫn Đường và Đậu Xe

Bải Đậu Cho Người Tàn Tật
Bải đậu xe Tam Giác và Trung Tâm Giải Phâu có
khu đậu tàn tật, gồm có khoảng trống cho xe lăn
dễ dàng duy chuyễn. Chiều Cao có giới hạn là:


Bải đậu xe Tam Giác: 6 feet, 8 in.



Bải đậu xe Trung Tâm Giải Phẫu: 9 feet, 6 in.

Bệnh nhân tàn tật hoặc những người có di động
khó khăn cũng được trợ giúp về phục vụ giúp
quý khác đậu xe (xem dưới đây). Tại cửa chính
bệnh viện cũng có xe lăn và nhân viên hộ tống.
Phục Vụ Giúp Quý Khách Đậu Xe
Cửa chính bệnh viện có phục vụ giúp quý khác
đậu xe trong tuần từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Lệ phí đậu xe giống như đậu ở bải đậu. Nếu
quý vị quay lại lấy xe sau giờ làm việc, xin đến
quày thu tiền tại Bải ĐậuTam Giác để lấy chìa
khóa xe.
Khu vực bản đồ
hướng dẫn Bệnh
Viện UWMC,
Phòng Mạch
UWMC Roosevelt,
và bãi đậu xe Tam
Giác và Tòa Lầu
Phẫu Thuật.

Phòng mạch Roosevelt UWMC
Chỉ Đường Lái Xe (xem bản đồ trên)
Từ Xa Lộ 5:



Ra lối N.E. 45th Street (#169). Lái theo hướng đông trên đường N.E. 45th.



Quẹo phải (hướng nam) trên đường Roosevelt Way N.E. lái thắng qua 2 con
đường đến tòa lầu số nhà 4245 hoặc 4225 đường Roosevelt Way N.E.

Từ Xa Lộ 405:



Ra lối đại lộ 520 (#14), lái theo hướng tây ngang qua Bờ Hồ Washington đến
Xa Lộ 5.



Theo hướng bắc trên Xa Lộ 5 (lái theo đường giây phía phải). Ra lối đầu tiên
(N.E. 45th Street, exit #169). Lái theo hướng đông trên đường N.E. 45th
Street.



Quẹo phải (hướng nam) trên đường Roosevelt Way N.E. và thắng qua 2 con
đường đến phòng mạch tại 4245 hoặc 4225 Roosevelt Way N.E.

Bải Đậu Xe Roosevelt


Cả hai tòa lầu Roosevelt Way N.E điều có dưới hầm đậu xe. Mỗi bải đậu có
dấu hiệu “P” (đậu xe) trước khi vào cổng chính.



Mang theo thẻ đậu xe đến cuộc hẹn để đống dấu “P” được giảm giá.
Bệnh nhân có hẹn tại Khoa Quang Tuyến (Chụp Hình CT, MRI, Siêu Âm,
hoặc Chụp Hình Vú) tại phòng mạch 4245 Roosevelt sẽ được thẻ hoàng toàn
miễn phí đậu xe (không cần trả tiền).

Trang 3
Phục vụ giáo dục bệnh nhân và gia đình
Hướng dẫn đường và đậu xe

Ở phía đông của bải đậu xe S1 thuận tiện nhất đến khoa CHDD

CHDD
Trung Tâm Phát Triển Trẻ Con (CHDD) ở cuối hướng nam phía sau Bệnh Viên Đại học Washington.
Xin lưu ý: Một số công trình đang xây dựng gần Khoa Phát Triển Trẻ Con CHDD. Phía nam của
Bệnh Viện Đại Học đang xây rộng đến Đơn Vị Thực Nghiệm Giáo Dục (EEU). Trước tòa lầu CHDD
và EEU là con đường Columbia Road đang đống đường này cho đến năm 2012.
Chỉ hướng lái xe
Từ xa lộ I-5:



Vào lối #169 trên đường N.E. 45th



Đi hướng đông trên đường N.E. 45th khoảng 3/10 của một dặm. Quẹo phải trên đường Brooklyn
Avenue N.E.



Đi hướng nam (xuống dốc) trên đường Brooklyn Avenue N.E. khoảng 8 khúc đường quẹo trái
trên đường N.E. Boat Street (Columbia Road).



Dừng tại cổng đậu (cổng #6) để lấy tài liệu chỉ đường và thẻ đậu xe. Quý vị trả $15 tiền mặt hoặc thẻ
tín dụng (chỉ nhận VISA hoặc MasterCard).

Từ hướng đông trên xa lộ 520:



Từ hướng đông trên xa lộ 520, lối ra Montlake Blvd. N.E. quẹo phải (hướng bắc) trên đường
Montlake Blvd. N.E và lái băng qua cầu.



Sau khi qua cầu quẹo trái (hướng tây) tại đèn giao thông đầu tiên trên đường N.E. Pacific Street. Lái
qua khỏi bệnh viện (phiá phải của quý vị)



Quẹo trái trên đường 15th Avenue N.E.



Tại cuối đường 15th Avenue N.E, lái dọc theo phía trái. Dừng lại bải đậu xe ( Cổng số 6) để lấy tài
liệu hướng dẫn và thẻ đậu xe. Quý vị trả $15 tiền mặt hoặc thẻ tín dụng (chỉ nhận VISA hoặc
MasterCard).

Trang 4
Phục Vụ Giáo Dục Bệnh Nhân
Hướng Dẫn Đường và Đậu Xe

Bải Đậu Xe CHDD

Thắc mắc?

Quý vị trẻ $15 được đậu 4 tiếng hoặc nhiều hơn, khi ra cổng đưa thẻ
giảm giá để bớt trả tiền.

Bải Đậu Xe Tam Giác
206-598-3460
Trả tiền đậu xe trong tuần
từ 6 sáng tới 12 giờ khuya,
Thứ bảy từ 7 sáng tới
4 giờ chiều.

Bải Đậu Xe S1 có giới hạn, vị trí ở phía sau Bệnh Viện Đại Học,
UWMC, hướng tây tòa lầu khoa CHDD (xem dưới đây). Bải mở
cổng thu tiền đậu xe những ngày trong tuần từ 6 giờ sáng đến 10 tối.

Bải Đậu Xe Khu Giải Phẫu
206-598-0892
Trả tiền đậu xe trong tuần
từ 6 sáng tới 10 giờ tối.
Phục Vụ Giúp Quý Khách
Đậu Xe
206-598-0177
Những ngày trong tuần từ
8 sáng - 5 giờ chiều.
Bải Đậu Xe Roosevelt
4225 Bải đậu: 206-545-9401
4245 Bải đậu: 206-598-0426
Những ngày trong tuần từ
8 sáng - 5 giờ chiều
Điện Thoại Chính Bệnh
Viện
206-598-3300

Quý vị cũng có thể đậu xe tại bải đậu Tam Giác hoặc bải đậu Khu
Giải Phẫu (xem trang 1 và 2).
Bải Đậu Xe S1:



Lái xe vào tầng giữa hướng tây của cuối bải đậu. Lái đến cuối
hướng đông và tìm kiếm dấu hiệu “CHDD” để đậu.



Khi đến báo cáo trong buổi hẹn, bệnh nhân hoặc thân nhân được
lấy một phiếu giảm giá đậu xe sẽ được một phần hoàn trả khi
quý vị trình phiều này tại cổng đậu khi rời khỏi bải.

Bải Đậu Cho Người Tàn Tật
Bải đậu S1 có chiều cao hạn chế 7 feet, 5 inches.
Từ bải đậu xe S1 đi đến CHDD
Bải dậu S1 có 3 tầng: tầng trên (tầng mặt đường), tầng giữa, và tầng
dưới cùng.


Trung thời gian xây dựng, quý vị không được đậu ở tầng trên.



Đậu tầng giữa nếu quý vị cần đường cho xe lăn. Theo dấu hiệu
tại góc đông nam của bải đậu. Nếu quý vị đi bộ, đi ra ngoài về
hướng đông đi theo dấu hiệu đến CHDD.



Không có thang máy ở tầng dưới cùng. Đi cầu thang ở cuối
hướng đông nếu quý vị đậu tại tầng dưới cùng.

Website
http://uwmedicine.washington.
edu/patient-care/locations/

______________________
______________________
______________________

Phục Vụ Giáo Dục
Bệnh Nhân và Gia Đình
Box 359420
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
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Patient Education
Patient and Family Education Services

Driving Directions
and Parking
For UWMC, Surgery Pavilion,
UWMC Roosevelt Clinics, and CHDD
This handout gives driving

UWMC and the Surgery Pavilion

directions, area maps, and

Driving Directions (see map on page 2)

parking information for:

From Interstate 5:

 University of Washington



Take Exit #168B (Bellevue /Kirkland) onto State Route 520.

Medical Center (UWMC)



Take the first exit off SR520 to Montlake Boulevard N.E.

 UWMC Surgery Pavilion



Turn left onto Montlake Blvd. and go north across the bridge.

 UWMC Roosevelt Clinics



At the traffic light, turn left onto N.E. Pacific Street.



Follow directions below for UWMC and Surgery Pavilion Parking.

 Center on Human
Development and
Disability (CHDD)

From the East on State Route 520, Westbound:



Take the Montlake Boulevard exit.



Go north on Montlake Blvd. and cross the bridge.



At the traffic light, turn left onto N.E. Pacific Street.



Follow directions below for UWMC and Surgery Pavilion Parking.

UWMC and Surgery Pavilion Parking
UWMC has underground parking and validated parking at a reduced rate
for patients and their visitors. Validate your parking ticket at your clinic or
unit.


The Triangle Parking Garage is across the street from the medical
center. From N.E. Pacific Street, turn right (north) at the second
"Patient Parking" sign onto N.E. Pacific Place, then make a quick right
turn into the Triangle Parking Garage. After parking, use the
pedestrian tunnel to walk to the medical center.



The Surgery Pavilion Parking Garage is under the Surgery Pavilion
at the east end of UWMC. From N.E. Pacific Street, turn into the
Emergency Department (ED) entrance. Drive past the ED to a stop
sign. Follow the signs to the Surgery Pavilion Parking Garage.
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Disability Parking
The Triangle and Surgery Pavilion Garages
have disability parking, including spaces for
wheelchair vans. Height restrictions are:


Triangle Garage: 6 feet, 8 inches



Surgery Pavilion Garage: 9 feet, 6 inches

Patients with disability or mobility parking
needs may also use the valet parking service
(see below). Wheelchairs and escort services
are also available at the main hospital entrance.
Valet Parking
Valet parking is available at the main entrance
of the medical center weekdays from 8 a.m. to
5 p.m. Fees are the same as the parking garage
fees. If you return for your car after hours,
please ask for your keys at the Triangle Garage
payment booth.
Area map showing
UWMC, UWMC
Roosevelt Clinics,
and the Triangle and
Surgery Pavilion
parking garages

UWMC Roosevelt Clinics
Driving Directions (see map above)
From Interstate 5:



Take the N.E. 45th Street exit (#169). Drive east on N.E. 45th Street.



Turn right (south) on Roosevelt Way N.E. and go 2 blocks to the
4245 or 4225 Roosevelt Way N.E. building.

From Interstate 405:



Take State Route 520 (Exit #14), west across Lake Washington to
Interstate 5.



Merge onto Interstate 5 northbound (stay in the right lane). Take the
first exit (N.E. 45th Street, exit #169). Drive east on N.E. 45th Street.



Turn right (south) on Roosevelt Way N.E. and go 2 blocks to the
clinics at 4245 or 4225 Roosevelt Way N.E.

Roosevelt Parking


Both clinic buildings on Roosevelt Way N.E. have an underground
parking garage. Each garage is marked with a large “P” sign (for
parking) just before the entrance.



Bring your parking ticket to your appointment to have it stamped with a
“P.” When you exit the garage, you will pay a reduced parking rate.
Patients who have appointments in Radiology (CT, MRI, ultrasound, or
mammography) at the 4245 Roosevelt Clinic will have their parking
fully validated (no charge).
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Park at the east end of the S1 Parking Garage for best access to the CHDD clinic

CHDD
The Center on Human Development and Disability (CHDD) is located just behind UWMC
at the south end of the University of Washington campus.
Please note: Several construction projects are taking place near the CHDD. UWMC is
expanding south toward the Clinic Building and the Experimental Education Unit (EEU).
Columbia Road is closed in front of the CHDD Clinic building and EEU until 2012.
Driving Directions
From Interstate 5:



Take the N.E. 45th Street exit (#169).



Go east on N.E. 45th Street about 3/10 of a mile. Turn right onto Brooklyn Avenue N.E.



Go south (downhill) on Brooklyn Avenue N.E. for about 8 blocks. Turn left on
N.E. Boat Street (Columbia Road).



Stop at the campus parking gatehouse (Gate #6) for directions and a parking permit.
You will need to pay $15 cash or charge a credit card (VISA or MasterCard only).

From the East on SR 520:



From the east on State Route 520, take the Montlake Blvd. N.E. exit. Turn right (north)
onto Montlake Blvd. N.E. and cross the bridge.



At the first traffic light after the bridge, turn left (west) onto N.E. Pacific Street.
Drive past the hospital (on your left).



Turn left onto 15th Avenue N.E.



At the end of 15th Avenue N.E., follow the road as it swings left. Stop at the campus
parking gatehouse (Gate #6) for directions and a parking permit. You will need to pay
$15 cash or charge a credit card (VISA or MasterCard only).

Page 4
Patient and Family Education Services
Driving Directions and Parking

CHDD Parking

Questions?
Triangle Parking Garage
206-598-3460
Pay for parking weekdays
from 6 a.m. to midnight,
Saturdays from 7 a.m. to
4 p.m.
Surgery Pavilion
Parking Garage
206-598-0892
Pay for parking weekdays
from 6 a.m. to 10 p.m.
Valet Parking
206-598-0177
Weekdays 8 a.m. to 5 p.m.

The $15 parking permit pays for 4 or more hours. If your visit lasts
less than 4 hours, show your ticket at the gatehouse as you leave
for a partial refund.
Limited parking is available in the S1 Parking Garage, located
behind UWMC, west of the CHDD building (see below). The
garage is open for pay parking weekdays from 6 a.m. to 10 p.m.
You may also park in either the Triangle Garage or Surgery
Pavilion Garage (see pages 1 and 2).
To Park in the S1 Parking Garage:



Enter the middle level at the west end of the garage. Drive to
the east end and look for parking stalls marked “CHDD.”



At appointment check-in, patients or their family members may
request a voucher for a discount on parking. Show this voucher
at the gatehouse when you leave the parking area for a partial
refund.

Disability Parking

Roosevelt Parking
4225 Garage: 206-545-9401
4245 Garage: 206-598-0426
Weekdays 8 a.m. to 5 p.m.

The S1 Parking Garage has a height restriction of 7 feet, 5 inches.

Main Hospital Phone
206-598-3300



During construction, do not park on the top level.



Park on the middle level if you need wheelchair access: Follow
the signs at the southeast corner of the garage. If you are
walking, go out the east exit and follow the signs to CHDD.



There is no elevator access from the bottom level of the
garage. Use the stairs on the east end of the garage if you park
on the bottom level.

Getting from S1 Parking Garage to the CHDD
S1 parking has 3 levels: top (street level), middle, and bottom.

Website
http://uwmedicine.washington.e
du/patient-care/locations/

____________________
____________________
____________________
____________________
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