
Làn Đường Dành Riêng Cho Xe Buýt Trên Đường  
Rainier Ave S

Tháng 6 năm 2022

MÔ TẢ VỀ DỰ ÁN
SDOT đang bổ sung thêm các làn dành riêng cho xe 
buýt trên đường Rainier Ave S để giúp cải thiện độ tin 
cậy và thời gian di chuyển của phương tiện giao thông 
công cộng. Công việc này sẽ tiến hành theo 2 giai đoạn:  
Giai Đoạn 1 của dự án này bao gồm:  

• Thêm làn dành riêng cho xe buýt đi về phía bắc 
giữa S Alaska St và S Walden St  

• Thêm làn dành riêng cho xe buýt đi về phía nam 
giữa S Oregon St và S Edmunds St   

• Làn đường bên cạnh lề sẽ được chuyển thành 
làn đường mới dành riêng cho xe buýt.

Giai Đoạn 1 sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 
7 năm 2022. Dự án Giai Đoạn 2 sẽ mở rộng làn dành 
riêng cho xe buýt đi về phía bắc từ S Walden St đến 
S Massachusetts St. Giai Đoạn 2 đang trong giai đoạn 
ban đầu và chúng tôi dự định bắt đầu tiếp cận cộng 
đồng vào cuối năm 2022 để thu thập ý kiến phản hồi 
nhằm bổ sung thông tin cho dự án.  

Liên hệ dự án: 

Candace Goodrich, Trưởng Nhóm Tiếp Cận Cộng Đồng
Điện thoại: (206) 257-2201 | E-mail: TransitLanes@seattle.gov  
Trang mạng: www.seattle.gov/transportation/rainier-ave-s-bus-only-lane

THIẾT KẾ ĐƯỜNG PHỐ ĐIỂN HÌNH TRONG KHU VỰC
DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 1 (NHÌN VỀ HƯỚNG BẮC):  

THIẾT KẾ ĐƯỜNG PHỐ TƯƠNG LAI VỚI LÀN ĐƯỜNG 
DÀNH RIÊNG CHO XE BUÝT TRONG KHU VỰC DỰ ÁN 
GIAI ĐOẠN 1 (NHÌN VỀ HƯỚNG BẮC):  

MÙA XUÂN NĂM 2022
Hoàn thành thiết kế và bắt đầu tiếp 

cận cộng đồng cho Giai Đoạn 1

MÙA HÈ NĂM 2022
Xây dựng Giai Đoạn 1 và bắt đầu 

tiếp cận cộng đồng với Giai Đoạn 2. 

2023-2024
Thiết kế cuối cùng và thi công 

Giai Đoạn 2. 

LỊCH TRÌNH

VIETNAMESE

Làn đường di 
chuyển (đi về 
Hướng Nam)

Làn đường di 
chuyển (đi về 
Hướng Nam)

Làn đường di 
chuyển (đi về 
Hướng Nam)

Làn đường di 
chuyển (đi về 
Hướng Nam)

Làn đường  
rẽ hai chiều

Làn đường  
rẽ hai chiều

Làn đường di 
chuyển (đi về 
Hướng Bắc)

Làn đường di 
chuyển (đi về 
Hướng Bắc)

Làn đường  
dành riêng cho 
xe buýt (đi về 
Hướng Bắc)

Làn đường di 
chuyển (đi về 
Hướng Bắc)

TỜ THÔNG TIN
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Có thêm câu hỏi?  
Quý vị có quan tâm đến việc nhận thông tin  
cập nhật về dự án không? 
Candace Goodrich , Trưởng Nhóm Tiếp Cận Cộng Đồng
Điện thoại: (206) 257-2201 | E-mail: TransitLanes@seattle.gov  
Trang mạng: www.seattle.gov/transportation/rainier-ave-s-bus-only-lane

KINH PHÍ 
Dự án này có thể thực hiện được nhờ các cử tri 
Seattle đã thông qua Dự Luật Giao Thông Công Cộng 
Seattle (Đề xuất 1) vào tháng 11 năm 2020, tạo ra 
một nguồn doanh thu mới để dịch vụ xe buýt trở 
nên thường xuyên, đáng tin cậy và dễ tiếp cận hơn ở 
thành phố của chúng ta.  

LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN 
• Cải thiện độ tin cậy của phương tiện giao thông 

công cộng trên đường Rainier Ave S, bao gồm các 
tuyến xe buýt thường xuyên có lượng hành khách 
đông như Tuyến 7, 48, và 106   

• Giúp người dân đi xe buýt đến nơi họ cần đến đúng 
giờ hơn và trải nghiệm thời gian đi lại ổn định hơn

• Việc thêm các làn đường chỉ dành cho xe buýt 
hiện sẽ cho phép phương tiện giao thông công 
cộng tiếp tục là phương tiện chính và phục vụ tốt 
hơn cho cộng đồng Rainier Valley khi chúng ta 
cùng nhau khôi phục và xây dựng lại sau đại dịch   

• Các làn đường dành riêng cho xe buýt sẽ kết nối 
thông suốt những người sử dụng xe buýt đến Ga 
Tàu Điện Judkins Park (Light Rail Station) mở cửa 
vào năm 2023, bổ sung cho hệ thống giao thông 
công cộng hiện có như Trạm Xe Buýt Metro trên 
Đường Mt. Baker và Ga Tàu Điện McClellan St.   

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN 
Làn đường dành riêng cho xe buýt là một cách 
chúng tôi đang biến Rainier Ave S trở thành một 
con phố hoàn chỉnh hơn bằng cách nâng cấp dựa 
trên các cải tiến về an toàn và khả năng di chuyển, 
được xây dựng như một phần của Dự án Vision 
Zero (Dự án về an toàn giao thông Tầm Nhìn Số 
0) của Rainier Ave S và Dự án Hành Lang Giao 
Thông Đa Phương Thức (TPMC) của Tuyến 7.

Dự án TPMC

Ví dụ của làn đường màu đỏ dành riêng cho xe buýt. 

Giai Đoạn 2

Giai Đoạn 1
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