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RapidRide Rainier Line Link 

Other RapidRide Seattle Streetcar 

Key Connection 

Not to Scale 

Data Sources: City of Seattle, King County 

និទាឃរដូវ ២០១៨ 

ពីទីប្រជ ុំជនទៅ MT. BAKER និងទៅ  RAINIER BEACH 

សូមជួយទយើងរចនាផ្ល វូ RAINIER AVE S និងទ វ្ ើទោយទសវាឡានប្រងុ 

ប្រទសើរទ ើង 

ឆារ់ៗទនេះ រន ុងឆាន ុំ២០២១, 

ខ្សែឡានប្រងុតុំរន់ឃីងទេស៧នឹងប្តវូបានដុំទ ើង ទៅជាRapidRide! 

ខ្សែទសវាRapidRide Rainier Line នឹងត Downtown Seattle, Chinatown-

International District, Mt. Baker និងRainier Beach 

ទៅតាមរទតោ យផ្ល វូRainier Ave S.។ រថយនត ប្រងុ Rainier RapidRide Line 

នឹងទ វ្ ើទោយមន សែទ វ្ ើដុំទ ើរបានេអ ទោយ: 

• ររាឡានប្រងុទោយមានញឹរញារ់និងទទៀតទាត់ 

• រខ្នែមឡានប្រងុខ្ថមទទៀតទៅទពេយរ់និងច ងសបាោ ហ៍ 
• ខ្ររេុំអររខ្នែងឈរ់ឡានប្រងុRapidRide ទោយតុំទ ើង 

ទ ែ្ ើង, 

ពត៌មានឡានប្រងុមរដេ់ពិតប្បារដ,និងទផ្ែងៗទទៀត 

ទហត អវ ើបានជានាុំយរ RAPIDRIDE មរ RANIER AVE S? 

ខ្សែរថយនត ប្រងុទេស៧ 

គឺជាផ្ល វូមួយរន ុងចុំទតមផ្ល វូខ្ដេមានមន សែជិេះទប្ចើន 

រុំផ្ តរន ុងប្រងុទសៀោថ េ, ខ្ដេមានអនរជិេះជាប្រចុំថ្ថៃ១១០០០នារ់ 

ទៅកាន់ សាលាទរៀន ផ្ទេះ និងសួនចារជាទប្ចើន។ 

ស ៈខ្ដេឡានប្រងុខ្សែផ្ល វូទេស៧ 

ខ្ដេប្តវូមរដេ់ទរៀងរាេ់១០នាទីមោងឬប្រទសើរជាងទនេះ, ការររសទ េះទេើផ្ល វូ 

ទៅទពេទ វ្ ើដុំទ ើរទ វ្ ើឱ្យឡានប្រងុ៤០% យឺតទេើសពី៥នាទី រហូតដេ់ទៅ 

២០% ថ្នទពេរុំ ត់។ មិនខ្តរ  ទតណ េះ ផ្ល វូRainier Ave S គឺជាផ្ល វូដរឹជញ្ជ នូ 

ទុំនិញខ្ដេតប្មូវទោយមានេីង ុ្ំទូលាយទដើមបីទោយឡានដឹរទុំនិញ ុ្ំោ

ច 

រទប្មើទសវាដេ់ោជីវរមមរន ុងតុំរន់ 

ទហើយរ៏ជាផ្ល វូខ្ដេមានទប្រេះថ្នន រ់ទប្ចើនជាង 

ផ្ល វូដថ្ទៗទទៀតរន ុងប្រងុផ្ងខ្ដរ។ ការទ វ្ ើRapidRide Rainier 

ប្រទសើរទ ើងមិន 

ប្តឹមខ្តទ វ្ ើទោយប្រទសើរនូវការទជឿទ រចិតោនិងទពេទវលាថ្នការទ វ្ ើដុំទ ើររ  

ទតណ េះទទវារ៏នឹងទ វ្ ើទោយមានស វតែ ិភាពេអសប្មារ់អនរទប្រើប្បាស់ទា ុំងអស់

ថ្នប្ចររទរៀងទនេះផ្ងខ្ដរ។ 
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Beach 
សាងសង់ការតភាា រ់តាមដងផ្ល វូ RAINIER AVE S 

ទយើងចង់ទោយការខ្រេុំអរទនេះផ្ោេ់ផ្េប្រទោជន៍ដេ់អនរទ វ្ ើដុំទ ើរទា ុំ

ង 

អស់ មិនថ្នអនរទដើរឬទប្រើឡានប្រងុ អនរទរើររររថយនោឬជិេះរង់។ 

ខ្ផ្នរមួយថ្ន ការសនទនាររស់ទយើងពីRapidRide 

ទយើងនឹងខ្ចររំខ្េរនូវពត៌មានថមីៗទេើ ការប្រឹងខ្ប្រងទាុំងអស់ 

ទដើមបីកាត់រនែយនូវទប្រេះថ្នន រ់ចរាច ៍ រទងក ើនទសវា 

រថយនត ប្រងុនិងររាការដឹរជញ្ជ នូទុំនិញតាមផ្ល វូ Rainier Ave. S។ 
ពត៌មាន រខ្នែម 

seattle.gov/Transportation/SoutheastSeattle 

Transit Network 

RapidRide Rainier Line 

Key Connection 

   

Link 

Other RapidRide 

    Seatte Streetcar 

អវ ើៗខ្ដេោចផ្លែ ស់រទ តូាមដងផ្ល វូ Rainier 

ទ ែ្ ើងសញ្ញា ឆាែ តខ្ដេទោយអទិភាពអនរឆ្ែងកាត់ 

ប្រព័នធ ខ្សែទ ែ្ ើងថមីទៅខាងទេើសុំរារ់រថទ ែ្ ើងឬឡានប្រងុ 

េីងទរើរចូេបានខ្តឡានប្រងុឬឡានអជីវរមម 

និងេីងខ្ដេោច 

 អោយឡានក្រងុបនត អ វ្ ើដំអ ើរ 

សូមប្បារ់ទយើងពីការយេ់ទឃើញររស់អនរ 

ម នថ្ថៃទី៨ ខ្សទមសា ឆាន ុំ២០១៨ ទៅ 

RapidRideRainier.participate.online  

ផ្ល វូប្កាេ 

ផ្ល វូេអឆ្ែងកាត់ថនេ់សុំរារ់អនរទដើរ 

 រែ ខ្នែងររារង់ 

23RD
 

 

Not to Scale 

Data Sources: City of Seattle, 
King County 

 
ពត៌មានពីរមម វ ិ្ ី& ទុំនារ់ទុំនង 
Dawn Schellenberg, SDOT RapidRide@Seattle.gov  

(២០៦) ៦៨៤-៥១៨៩ 
 

Vision Zero 
ស វតែភាពេអ នឹងមរដេ់រន ុង 
សរទរដូវខាងមិសទនេះ ពី Kenny ទៅ 
Henderson 
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ប្រអរ់ឧរររ ៍ RAPIDRIDE  
:ទសវាផ្ល វូ RapidRide Rainier line នឹងររានូវអវ ើៗខ្ដេអនរចូេចិតោរុំផ្ តអុំពីផ្ល វូទេស៧ 

ទហើយទ វ្ ើឱ្យទសវារុំទរ ើររស់ ឡានប្រងុតុំរន់ឃីងកាន់ខ្តប្រទសើរទ ើង។ នៅតាមបនតោ យច្រករនបៀង នយើងកំពុងអនុវត្ោនផ្នែកមួយរំនួន ដូរខាងនច្ោម: 

 

គុំទរាងទពេទវលា 

PUBLIC ENGAGEMENT 
OPPORTUNITIES YEAR PROJECT PHASE 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 SERVICE 
BEGINS 

មូេនិ្ ិ
ការរង់ប្បារ់ពនធោរចុំនួន៩ឆាន ុំចុំនួនប្បារ់៩៣០លានដ លាែ  

រន ុងរមម វ ិ្ ី Move Seattle 

បានចូេរមួមួយចុំ ខ្ ររន ុងមូេនិ្ិសុំរារ់ពប្ងីរ រមម វ ិ្ ី 

RapidRide ទនេះ។ ប្រសួងដឹរជញ្ជ នូសហព័នធ  SDOT រុំព ងទ វ្ ើ 

ជាថ្ដគូជាមួយ King County Metro 

ទដើមបីរនោ ររមូេនិ្ិនិងឱ្កាស ចូេរមួជាមួយថ្ដគូរទផ្ែងៗទទៀត 

ទដើមបទីប្រើប្បាស់ប្បារ់អនររង់ពនធោរ 

ទោយមានប្រទោជន៍សពស់និងពប្ងីងទេើការចុំតយទាុំងប្សងុទេើ

រមម 

 វ ើ្ ីទនេះ។  

ទសវាឡានប្រងុ RAPIDRIDE ថមីនងឹមរដេប់្រងុទសៀោថ េ 
ទដើមបីពប្ងីរទសវាឡានប្រងុទោយមានញឹរញារ់និងទ រចិតោបាន 

ទយើងរុំព ងទ វ្ ើ ជាថ្ដគូជាមួយ King County Metro Transit ទដើមបីនាុំមរ 

RapidRide ថមីចុំនួន៧ខ្សែ មរប្រងុទសៀោថ េ។ សូមទមើេរតោ ញ Seattle 

RapidRide នាទពេអនាគតទៅseattle.gov/ 
Transportation/RapidRideExpansion.htm 
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HELP US GET READY FOR 

CONSTRUCTION 

 

INFORM CONSTRUCTION 
PHASING 

COMMUNITY SHAPES 
DESIGN 

HELP US IDENTIFY 

MOBILITY ISSUES 

HELP US SELECT A 
PREFERRED OPTION 

 
ពត៌មានពីរមម វ ិ្ ី & ការទារ់ទង 
Dawn Schellenberg, SDOT RapidRide@Seattle.gov  

(២០៦) ៦៨៤-៥១៨៩ 
 

      ប្កាេផ្ល វូ 
        ប្កាេផ្ល វូខ្ដេចុំបាច់និងទ វ្ ើទោយផ្ល វូរារទសម ើេអសុំរារ់ឡានប្រងុ 

        និងឡានដថ្ទទទៀតទ វ្ ើដុំទ ើរ  

     រខ្នែងឡានប្រងុតភាា រ់នឹងអនរជិេះរង់និងអនរទថមើរទជើង 
ខ្ររេុំអផ្ល វូអនរទថមើរទជើងឆ្ែងកាត់ 

ផ្ល វូថ្រតងរន ុងតុំរន់ ផ្ល វូជិេះរង់ 

និងជួយទ វ្ ើទោយមន សែទៅជិេះឡានប្រងុ 

 RapidRide lines. 

ឡានប្រងុពិទសស 
       ឡានប្រងុ RapidRide ទប្រើចរនោអគគ ីសនីខ្ដេ 

       ោរ់អនរជិេះបានទប្ចើនទហើយទារងាយប្សួេ 

       ទេើរនិងោរ់ច េះ 

 

 

Electric RapidRide buses offer more capacity and lower floors for easier 

loading and unloading. 
 

 

     ពប្ងីររខ្នែងឈរ់ររស់ឡានប្រងុ 
      សាែ នីយ៍RapidRide មានព័ត៌មានមរដេ់ពិតប្បារដ 

      ជប្មរ ុ្ំទូលាយ , ទ ែ្ ើង ែ្ ឺេអ , និងររកិាា រទផ្ែងៗទទៀត។ 

ទ ែ្ ើងសញ្ញា ឆាែ ត 
ទ ែ្ ើងសញ្ញា ទោយអតិភាពឡានប្រងុទៅម នឬរត រូមរទ ែ្ ើងទសៀវទដើ

មបីកាត់រនែយទពេ 

រង់ចុំររស់ឡានប្រងុទៅរខ្នែងទ ែ្ ើងចរាចរ ៍ 

  

   

 

CONNECT WITH US 

DURING CONSTRUCTION 

  

 

 

ការប្រមូេថ្ថែជិេះឡានប្រងុជាម ន 
ការយរថ្ថៃជិេះជាម នជួយទោយឡានប្រងុទ វ្ ើដុំទ ើររហ័សទោ

យ 

អនរជិេះមិនចុំបាច់តុំរង់ជួររង់ថ្ថែជិេះទ ើយ 
 

 

  

 

 
េីងខ្ដេោចទរើរររបានខ្តឡានប្រងុ 

េីងខ្ដេខ្រងខ្ចរឡានប្រងុទចញពីចរាចរ ៍ ទដើមបីរទងក ើន 

ទេបឿនឡានប្រងុនិងទពេទវលាទទៀតទាត់ទជឿជារ់បាន 

 

 
 

ឆាន ុំ 
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