
QUY ĐỊNH CẬP NHẬT DÀNH CHO 

BIỂN HIỆU 
TẠM THỜI

CÁC LOẠI BIỂN HIỆU TẠM THỜI NÀO ĐƯỢC PHÉP? 

    Khung Chữ A: 
       –   Khu vực dân cư: Sáu biển hiệu cho một buổi mở cửa tham 

quan nhà, cơ sở kinh doanh, hay sự kiện. Kích thước của biển 
hiệu không được lớn quá sáu feet vuông một mặt biển hiệu 
(hoặc “cạnh”). Mỗi biển hiệu được phép có hai mặt trưng bày. 
Được phép đặt biển hiệu trong thời gian năm ngày trong bất 
kỳ giai đoạn một tháng nào.   

       –   Khu vực không có dân cư: Một biển hiệu cho mỗi cơ sở kinh 
doanh. Kích thước của biển hiệu không được lớn hơn sáu 
feet vuông mỗi mặt. Mỗi biển hiệu được phép có hai mặt 
trưng bày. Chỉ có thể trưng bày biển hiệu vào ban ngày 
hoặc trong giờ làm việc của cơ sở kinh doanh.

    Biển hiệu đặt trên thảm cỏ: Kích thước của biển hiệu không 
được lớn hơn sáu feet vuông mỗi mặt. Cho phép trưng bày hai 
mặt. Chỉ được phép đặt các biển hiệu trên thảm cỏ tối đa 180 
ngày trong giai đoạn một năm.

    Các biển hiệu tạm thời ở phần lề đường ưu tiên công 
cộng: Cho phép đặt ở phần lề đường ưu tiên bên ngoài các làn 
đường rải nhựa dành cho xe cơ giới, bùng binh, khu vực đậu xe 
rải nhựa, vỉa hè, đường cho người đi bộ, điểm tiếp giáp với lối 
xe lên, và khu vực ngăn hai chiều đường. 

    Các biển hiệu tạm thời hình vây cá mập: Được phép đặt tại 
địa điểm vào ban ngày trong tối đa ba ngày liên tiếp trong một 
giai đoạn một tháng. 

BIỂN HIỆU TẠM THỜI ĐƯỢC CHO PHÉP Ở  
NHỮNG ĐÂU? 

Cho phép đặt các biển hiệu tạm thời ở phần lề đường ưu tiên công 
cộng bên ngoài các khu vực được nêu ở trên và trong khu vực tài sản 
tư nhân khi có sự đồng ý của chủ sở hữu.

THÀNH PHỐ SẼ THỰC THI QUY ĐỊNH VỀ BIỂN HIỆU 
NHƯ THẾ NÀO?

Thành phố sẽ đảm bảo thực thi quy định về biển hiệu này tương 
tự như cách thành phố đảm bảo thực thi với các vi phạm quy định 
khác. Xem burienwa.gov/codeenforcement để biết thêm  
thông tin.

TẠI SAO HỘI ĐỒNG THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ BIỂN  
HIỆU TẠM THỜI?

Hội Đồng thay đổi quy định để tuân thủ quyết định của Tòa Án 
Tối Cao trong vụ Reed v. Gilbert. Vụ việc đã chỉ ra rằng chính quyền 
địa phương không thể quy định các biển hiệu dựa trên thông điệp 
hoặc nội dung của chúng. Ví dụ: một thành phố không thể có các 
quy định cụ thể đối với biển hiệu liên quan đến bất động sản hoặc 
chính trị và phân biệt chúng với những loại biển hiệu tạm thời khác. 
Các thành phố chỉ có thể quy định biển hiệu tạm thời dựa trên số 
lượng, vật liệu, thiết kế, hoặc địa điểm của biển hiệu. 

Gần đây, Hội Đồng Thành Phố đã thay đổi các quy định của Burien về biển hiệu tạm thời.  
Nội dung dưới đây giúp quý vị nắm được quy định mới về biển hiệu tạm thời.
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