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TRUNG TÂM SEATTLE ÐẾN 
MT. BAKER ÐẾN RAINIER BEACH 
GIÚP CHÚNG TÔI THIẾT KẾ LẠI RAINIER AVE S VÀ 
NÂNG CẤP DỊCH VỤ XE BUÝT 
Ngay từ năm 2021, Tuyến đường 7 của Quận King sẽ được 
nâng cấp lên RapidRide! Tuyến RapidRide Rainier mới sẽ kết 
nối trung tâm thành phố Seattle, Khu Phố Tàu-Quốc Tế, Mt. 

Baker và Rainier Beach dọc theo Rainier Ave S. Tuyến Rainier 
RapidRide Line sẽ giữ mọi người luôn di chuyển bằng: 

• Giữ xe buýt đến thường xuyên và đáng tin cậy 
• Thêm xe buýt vào ban đêm và vào cuối tuần 

• Nâng cấp trạm xe buýt RapidRide với ánh sáng, 
thông tin về thời gian đến thực và nhiều thứ khác 

TẠI SAO MANG RAPIDRIDE ÐẾN RANIER AVE S? 
Tuyến 7 hiện tại là một trong những tuyến đường nhiều người 
đi nhất tại Seattle, phục vụ 11.000 người hàng ngày đến trường 

học, nhà và công viên. Trong khi xe buýt tuyến đường 7 được 
lên kế hoạch đến mỗi 10 phút hoặc thường hơn, thì 
tắc nghẽn trên đường vào giờ đi làm làm xe buýt có thể lên đến 

chậm hơn 40% và trễ hơn 5 phút trong 20% thời gian. 

Rainier Ave S không chỉ là một tuyến đường được chỉ định để 
vận chuyển hàng hóa đòi hỏi một làn đường rộng hơn để xe tải 
có thể phục vụ các doanh nghiệp địa phương, nó cũng có số tai 

nạn cao nhất so với bất kỳ hành lang nào trong thành phố. Các 
đề xuất cải tiến RapidRide Rainier sẽ không chỉ nâng cao độ tin 

cậy và thời gian quá cảnh đi lại mà còn tạo ra một nơi an toàn 

hơn cho tất cả những người sử dụng hành lang. 
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XÂY DỰNG CÁC KẾT NỐI QUA RAINIER AVE S 
Chúng tôi muốn những cải tiến mang lại lợi ích cho tất cả khách 
đi lại, cho dù bạn đi bộ hoặc sử dụng xe buýt, xe hơi hay xe đạp. 
Là một phần của cuộc đối thoại của chúng tôi về RapidRide, 

chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật về tất cả các nỗ lực để 
giúp giảm tai nạn, cải thiện dịch vụ xe buýt, và giữ cho hàng hóa 
luôn được vận chuyển trên Rainier Ave S. Tìm hiểu thêm tại 
seattle.gov/Transportation/SoutheastSeattle 

Transit Network 

RapidRide Rainier Line 

Kết nối chính 

 

   

Link 

Tuyến RapidRide Khác 

    Seatte Streetcar 

Các yếu tố tiềm năng trong Hành lang Rainier 

Tín hiệu thông minh cho ưu tiên quá cảnh 

Hệ thống liên lạc trên không mới hoặc sửa đổi 
cho xe buýt điện 

Làn đường riêng cho quá cảnh hay lối vào doanh nghiệp và 
làn đường quá cảnh để giữ xe buýt luôn di chuyển 

Cho chúng tôi biết bạn 
nghĩ gì đến ngày 8 tháng 4, 2018 tại 
RapidRideRainier.participate.online  

Tráng đường 

Giao lộ mới hoặc cải tiến cho người đi bộ 

Cơ sở vật chất cho xe đạp 

23RD
 

 

Không theo tỉ lệ 
Nguồn dữ liệu: City of 
Seattle, King 

 
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH & LIÊN LẠC 
Dawn Schellenberg, SDOT RapidRide@Seattle.gov  
(206) 684-5189 

 

An toàn Vision Zero thay đổi 
sắp tới vào mùa thu này từ 
Kenny đến Henderson 
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CÔNG CỤ CỦA RAPIDRIDE 
Đường Rainier RapidRide sẽ giữ lại điều bạn thích nhất về Tuyến đường 7, 
nhưng nâng cấp dịch vụ bằng các điều tốt nhất của King County Metro. 
Dọc theo hành lang, chúng tôi đang hy vọng thực hiện các công cụ sau: 

MỐC THỜI GIAN CỦA DỰ ÁN 

CÁC CƠ HỘI THAM GIA 
CỦA CỘNG ÐỒNG NĂM GIAI ĐOẠN DỰ ÁN 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 DỊCH VỤ 
BẮT ÐẦU 

NGÂN QUỸ  
Chín năm, $930 triệu của Thuế Chuyển Ðộng Seattle 
cung cấp một phần kinh phí cho các chương trình 

RapidRide Mở rộng. SDOT sẽ làm việc với King 
County Metro để theo đuổi các chương trình tài trợ 
và cơ hội hợp tác khác để căng giản tiền thuế để 

trang trải toàn bộ chi phí của chương trình. 

CÁC TUYẾN ÐƯỜNG RAPIDRIDE ÐẾN 
SEATTLE 
Để mở rộng tiếp cận với dịch vụ xe buýt thường 

xuyên và đáng tin cậy hơn, chúng tôi hợp tác với 
King County Metro Transit để đưa bảy tuyến 
RapidRide mới đến Seattle. Xem mạng lưới 

RapidRide trong tương lai của Seattle tại 
seattle.gov/ 

Transportation/RapidRideExpansion.htm 
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GIÚP CHÚNG TÔI SẴN SÀNG 

ÐỂ XÂY DỰNG 

 

THÔNG TIN GIAI ÐOẠN XÂY 
DỰNG  

 

CỘNG ĐỒNG XÂY 
DỰNG THIẾT KẾ 

 GIÚP ĐỠ XÁC ĐỊNH CÁC 
VẤN ĐỀ VỀ DI CHUYỂN  

GIÚP TÌM LỰA CHỌN ƯA 
THÍCH 

 
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH & LIÊN LẠC 
Dawn Schellenberg, SDOT RapidRide@Seattle.gov or 
(206) 684-5189 

 

TRÁNG ÐƯỜNG 
Tráng đường nơi cần thiết để tạo bề mặt mịn cho 
xe buýt và xe hơi đi lại. 

 

 

CÁC KẾT NỐI NGƯỜI ĐI XE ĐẠP VÀ ĐI BỘ VỚI 
QUÁ CẢNH 
Cải thiện lối qua đường, khu vực xanh lân cận, 
và làn đường xe đạp sẽ giúp mọi người đến 
được các tuyến đường RapidRide mới. 

XE BUÝT CHUYÊN DỤNG 
Xe buýt RapidRide cung cấp thêm 
nhiều sức chứa và sàn thấp hơn để dễ 
dàng lên xuống hơn. 

 

 
NÂNG CẤP TRẠM XE BUÝT 
Trạm RapidRide gồm thông tin thời gian đến 
thực, nơi tạm trú lớn hơn, chiếu sáng, và các 
tiện nghi khác. 

 

TÍN HIỆU THÔNG MINH 
Kéo dài tín hiệu ưu tiên của Transit hoặc kích hoạt đèn 
xanh để giảm thời gian xe buýt chờ đợi tại các tín hiệu. 

 

  

   

 

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI 

TRONG LÚC XÂY DỰNG 

  

 

 

THU LỆ PHÍ TRƯỚC KHI LÊN XE 
Thu tiền vé trước khi lên xe giúp xe buýt di chuyển 
nhanh hơn vì người đi có thể thanh toán tiền vé mà 
không cần xếp hàng chờ đợi. 

 

 

 

  

 

 
ÐƯỜNG DÀNH RIÊNG CHO XE BUÝT 
Đường xe buýt riêng cách biệt xe buýt và 
giao thông, tăng vận tốc và độ tin cậy. 
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