 RAPIDRIDEGE Hخط مواصالت من
وسط سياتل إلى ديلريدج إلى بيورين
مارس2017

خط مواصالت DELRIDGE - H
من وسط سياتل إلى ديلدريدج إلى بيورين
RR 23RD

نحن نتعاون مع مترو منطقة كينك كاونتي إلضافة سبعة خطوط جديدة لرابيد رايد في
سياتل في عام  .2024وبالعمل معا ،يمكننا تحديد أفضل التحسينات الالزمة للطريق
لدعم نظام رابيد رايد والذي يمكن الوثوق به

خط مترو رابيد رايد Rapidride H
تطو

ي

في عام  ،2020مترو الطريق  120سيصبح خط رابيد رايد  RapidRide Hيذهب
من وسط مدينة سياتل إلى ديلدريج  Delridgeإلى بيورين . Burien
رورفع مستوى الطريق  120خط رابيد رايد  RapidRide Hسوف تتنقل وتتحرك
بما يلي:
• الحفاظ على تعدد الحافالت (باصات) وعلى مواقيت محددة
• إضافة المزيد من الحافالت ( باصات) ليال وفي يومي نهاية األسبوع
• تطويرورفع مستوى مواقف باصات  RapidRideمع اإلضاءة ،معلومات زمن
الوصول الحقيقي ومعلومات أخرى.
• تحسين األرصفة وممرات للناس المشي والناس ركوب الدراجات
ما هي أنواع التحسينات التي نحن نأخذها بعين اإلعتبار؟
نحن نعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات كل من يستخدم الممر ,سواء كانوا في
سيارة خاصة ،أو باص،أو ماشي على األقدام ,أو راكب دراجة هوائية .بعد تحديد
القيود والفرص ,وضعنا مع بعض الخيارات لإلحتماالت الممكنة على طول طريق
جنوب غرب طريق ديلريدج Delridge SW
الخيار 1يركز الخيار األول على تحسين سرعة الباصات والموثوقية في ركوب
السيارات الصغيرة وذلك بزيادة ممرات للباصات فقط  ،وهذا يتم على حد سواء
خالل ساعات اليوم وفي ذروة ساعات اإلزدحام .وتوسيع الرصيف بحيث يناسب
إلستيعاب المشاة و راكبي الدراجة على طول القطاعات الرئيسية من الممر إضافة
إلى طريق الحي األخضر والذي يسير بشكل متوازي مع طريق Delridge SW
الخيار  2هو إضافة ممرات مخصصة فقط للباصات في القسم الشمالي من الممر
بين غرب جسر سياتل وجنوب غرب شارع أالسكا .وهذا الخيار أيضا ً يضيف
حوالي  3أميال من الممرات المحمية للدراجة على طول طريقDelridge SW

برنامج معلومات وتواصل

Dawn Schellenberg, SDOT

البريد اإللكتروني والهاتف

لمزيد من المعلومات عن الخيارات و تزودنا بردود فعلك قم بالمشاركة على األنترنتRapidRideHLine.participate.online.

الجدول الزمني للمشروع
الفرص العامة للمشاركة

السنة
PLANNING

ساعدونا في
قضايا التنقل

ميزات مترو رابيدرايدRapidRide

ساعدنا اختر
الخيار المفضل
تصميم أشكال
المجتمع

DESIGN

إعالم عن
مراحل البناء
ساعدونا في
االستعداد للبناء

اإلشارات الذكية
CONSTRUCTION

هذه اإلشارات عندها ميزة أولوية العبور
تواصل معنا
خالل البناء

للباصات وفيه تنشط الضوء األخضر
األخضر لتقليل زمن انتظارالباصات
عند اإلشارات الضوئية.

محطات الباصات المحسن
تشمل محطات  RapidRideالمعلومات عن
وقت الوصول الحقيقي والمالجئ األكبر،
اإلضاءة ،وغيرها من المرافق

CONSTRUCTIO

INFORM

قم بزيارة موقعنا ووقع للحصول على تحديثات بالبريد اإللكتروني

