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Rainier Ave S ممر مخصص  للحافالت فقط يف شارع 

وصف املرشوع
تقوم إدارة النقل يف سياتل SDOT بإضافة ممرات مخصصة للحافالت 

فقط إىل شارع Rainier Ave S للمساعدة يف تحسني مصداقية النقل 

وأوقات السفر. سيتم هذا العمل عىل مرحلتني: املرحلة األوىل من هذا 

املرشوع وتتضمن ما ييل:

 S إضافة ممر مخصص للحافالت فقط باتجاه الشامل بني شارعي

S Walden St و Alaska St

 S إضافة ممر مخصص للحافالت فقط باتجاه الجنوب بني شارعي

S Edmunds St و Oregon St

سيتم تحويل ممر النقل عىل جانب الرصيف إىل ممر جديد مخصص 

للحافالت فقط

سيتم إنشاء املرحلة األوىل يف متوز/ يوليو 2022. يف املرحلة الثانية من 

املرشوع سوف يتم متديد املمر املخصص للحافالت املتجهة شامًل من 

S Walden St إىل S Massachusetts St. ل تزال املرحلة الثانية يف 

أشواطها األوىل، ونخطط للبدء بالتواصل مع املجتمع لحًقا يف عام 2022 

لجمع التعليقات حول هذا املرشوع.

مقطع منوذجي لتصميم الطريق يف منطقة مرشوع املرحلة 

األوىل )عند النظر باتجاه الشامل(:

ربيع 2022

تكملة التصميم وبدء التوعية 

للمرحلة األوىل.

2023-2024

التصميم النهايئ والبدء يف 

تنفيذ املرحلة الثانية.

جهات االتصال للمرشوع:

Candace Goodrich، قائدة التوعية املجتمعية

TransitLanes@seattle.gov :رقم الهاتف: 257-2201 )206( | الربيد اإللكرتوين

www.seattle.gov/transportation/rainier-ave-s-bus-only-lane  :املوقع اإللكرتوين

صيف 2022

بناء للمرحلة األوىل والبدء يف 

التوعية للمرحلة الثانية.

تصميم شارع مستقبيل مع ممر مخصص للحافالت فقط يف 

منطقة مرشوع املرحلة األوىل )عند النظر باتجاه الشامل(:

يونيو/ حزيران 2022

ARABIC

الجدول الزمني



هل لديكم أسئلة أُخرى؟
هل ترغب يف تلقي املستجدات حول املرشوع؟

Candace Goodrich، قائدة التوعية املجتمعية
TransitLanes@seattle.gov :رقم الهاتف: 257-2201 )206( | الربيد اإللكرتوين

املوقع اإللكرتوين:  
www.seattle.gov/transportation/rainier-ave-s-bus-only-lane

مثال من ممر مخصص للحافالت الحمراء.

التمويل
هذا املرشوع هو بفضل ناخبي سياتل الذين مرروا قانون النقل يف 

سياتل )القرتاح 1( يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2020، والذي خلق مصدر 

إيرادات لخدمة حافالت أكرث تواترا ومصداقية وسهلة الوصول إليها يف 

مدينتنا.

فوائد املرشوع
تحسني مصداقية وسيلة نقل عىل شارع Rainier Ave S، مبا يف ذلك 

مسارات الحافالت التي تستخدم بكرثة وذات معدل الركوب املرتفع 

مثل املسارات 7 و48 و106

مساعدة األشخاص الذين يركبون الحافالت عىل الوصول إىل حيث 

يذهبون يف الوقت املحدد وتجربة أوقات نقل أكرث ثباتاً

إتاحة املجال للنقل لتستمر بكونها رشيان الحياة وتقديم خدمة أفضل 

ملجتمع Rainier Valley بينام نتعاىف بشكل جامعي ونعيد البناء  من 

الوباء

 Judkins Park ربط األشخاص الراكبني يف الحافالت بسالسة مبحطة

للسكك الحديدية الخفيفة الجديدة التي سيتم افتتاحها يف عام 2023، 

 Mt Baker باإلضافة إىل مراكز النقل الحالية مثل محطة سكة حديد

.McClellan St Metro ومحطة نقل Light

مشاريع ذات صلة
املمرات املخصصة الحافالت فقط هي إحدى الطرق التي نجعل بها 

شارع Rainier Ave S شارًعا أكرث اكتاملً من خالل البناء عىل السالمة 

 و تحسينات التنقل التي تم بناؤها كجزء من مرشوع 

Route 7 Transit-Plus ومرشوع Rainier Ave S Vision Zero 

.Multimodal Corridor TPMC

مشاريع برنامج ممرات النقل 

TPMC متعدد الوسائط


