និទាឃរដូ វ ២០១៨

ពីទីប្រជុំជនទៅ MT. BAKER និងទៅ RAINIER BEACH

• ររាឡានប្រ ុងទោយមានញឹរញារ់និងទទៀតទាត់
• រខ្នែ មឡានប្រ ុងខ្ថមទទៀតទៅទពេយរ់និងចងសបាោហ៍
• ខ្ររេុំអររខ្នែ ងឈរ់ឡានប្រ ុងRapidRide ទោយតុំទ ើង

D

E

G

23RD

សូ មជួ យទយើងរចនាផ្ល វូ RAINIER AVE S និងទ្វ ើទោយទសវាឡានប្រ ុង
ប្រទសើរទ ើង
ឆារ់ៗទនេះ រនុងឆានុំ២០២១,
ខ្សែឡានប្រ ុងតុំរន់ឃីងទេស៧នឹងប្តូវបានដុំទ ើង ទៅជាRapidRide!
ខ្សែទសវាRapidRide Rainier Line នឹងត Downtown Seattle, ChinatownInternational District, Mt. Baker និងRainier Beach
ទៅតាមរទត
ោ យផ្ល វូ Rainier Ave S.។ រថយនតប្រ ុង Rainier RapidRide Line
នឹងទ្វ ើទោយមនសែទ្វ ើដុំទ ើរបានេអ ទោយ:
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ទហតអវ ើបានជានាុំយរ RAPIDRIDE មរ RANIER AVE S?
ខ្សែរថយនតប្រ ុងទេស៧
គឺជាផ្ល វូ មួ យរនុងចុំទតមផ្ល វូ ខ្ដេមានមនសែជិេះទប្ចើន
រុំផ្តរនុងប្រ ុងទសៀោថេ, ខ្ដេមានអន រជិេះជាប្រចុំថ្ថៃ ១១០០០នារ់
ទៅកាន់ សាលាទរៀន ផ្ទ េះ និងសួ នចារជាទប្ចើន។
ស ៈខ្ដេឡានប្រ ុងខ្សែផ្ល វូ ទេស៧
ខ្ដេប្តូវមរដេ់ទរៀងរាេ់១០នាទីមោងឬប្រទសើរជាងទនេះ, ការររសទ េះទេើផ្ល វូ
ទៅទពេទ្វ ើដុំទ ើរទ្វ ើឱ្យឡានប្រ ុង៤០% យឺតទេើសពី៥នាទី រហូ តដេ់ទៅ
២០% ថ្នទពេរុំ ត់។ មិនខ្តរទត
ណ េះ ផ្ល វូ Rainier Ave S គឺជាផ្ល វូ ដឹរជញ្ជន
ូ
ទុំនិញខ្ដេតប្មូវទោយមានេីង្ុំទូលាយទដើមបីទោយឡានដឹរទុំនិញ្ុំោ
ច
រទប្មើទសវាដេ់ោជីវរមម រនុងតុំរន់
ទហើយរ៏ជាផ្ល វូ ខ្ដេមានទប្រេះថ្ននរ់ទប្ចើនជាង
ផ្ល វូ ដថ្ទៗទទៀតរនុងប្រ ុងផ្ងខ្ដរ។ ការទ្វ ើRapidRide Rainier
ប្រទសើរទ ើងមិន
ប្តឹមខ្តទ្វ ើទោយប្រទសើរនូ វការទជឿទរចិតោនិងទពេទវលាថ្នការទ្វ ើដុំទ ើររ
ទត
ណ េះទទវារ៏នឹងទ្វ ើទោយមានសវតែ ិភាពេអ សប្មារ់អនរទប្រើប្បាស់ទាង
ុំ អស់
ថ្នប្ចររទរៀងទនេះផ្ងខ្ដរ។

សាងសង់ការតភាារ់តាមដងផ្ល វូ RAINIER AVE S
ទយើងចង់ទោយការខ្រេុំអរទនេះផ្ោ េ់ផ្េប្រទោជន៍ដេ់អនរទ្វ ើដុំទ ើរទា ុំ
ង
អស់ មិនថ្នអន រទដើរឬទប្រើឡានប្រ ុង អន រទរើររររថយនោ ឬជិេះរង់។
ខ្ផ្ន រមួ យថ្ន ការសនទ នាររស់ទយើងពីRapidRide
ទយើងនឹងខ្ចររំ ខ្េរនូ វពត៌មានថម ីៗទេើ ការប្រឹងខ្ប្រងទា ុំងអស់
ទដើមបីកាត់រនែ យនូ វទប្រេះថ្ននរ់ចរាច ៍ រទងក ើនទសវា
រថយនតប្រ ុងនិងររាការដឹរជញ្ជន
ូ ទុំនិញតាមផ្ល វូ Rainier Ave. S។
ពត៌មាន រខ្នែ ម

seattle.gov/Transportation/SoutheastSeattle
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ប្រព័នធខ្សែទ្ែ ើងថម ីទៅខាងទេើសុំរារ់រថទ្ែ ើងឬឡានប្រ5ុង
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េីង
ទរើរចូ េបានខ្តឡានប្រ
ុងឬឡានអជី
Data
Sources:
City of Seattle, King
County វរមម

Data Sources:
City
of Seattle, King County
និងេី
ងខ្ដេោច
អោយឡានក្រ ុងបនត អ្វ ើដំអ

ើរ

សូ មប្បារ់ទយើងពីការយេ់ទឃើញររស់អនរ

ផ្ល វូ ប្កាេ

មនថ្ថៃ ទី៨ ខ្សទមសា ឆានុំ២០១៨ ទៅ

ផ្ល វូ េអ ឆ្ែ ងកាត់ថនេ់សុំរារ់អនរទដើរ

RapidRideRainier.participate.online

រែ ខ្នែ ងររារង់

ពត៌មានពីរមម វ ិ្ី& ទុំនារ់ទុំនង
Dawn Schellenberg, SDOT RapidRide@Seattle.gov
(២០៦) ៦៨៤-៥១៨៩
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ទ្ែ ើង,
ពត៌មានឡានប្រ ុងមរដេ់ពិតប្បារដ,និងទផ្ែងៗទទៀត

Madrona

ប្រអរ់ឧរររ

៍ RAPIDRIDE

:ទសវាផ្ល វូ RapidRide Rainier line នឹងររានូ វអវ ើៗខ្ដេអន រចូ េចិតោរុំផ្តអុំពីផ្ល វូ ទេស៧
ទហើយទ្វ ើឱ្យទសវារុំទ រ ើររស់ ឡានប្រ ុងតុំរន់ឃីងកាន់ខ្តប្រទសើរទ ើង។ នៅតាមបនតោយច្រករនបៀង នយើងកំពុងអនុវត្ោនផ្នែកមួយរំនួន ដូរខាងនច្ោម:

គុំទរាងទពេទវលា
ឆានYEAR
ុំ

េីងខ្ដេខ្រងខ្ចរឡានប្រ ុងទចញពីចរាចរ ៍ ទដើមបីរទងក ើន
ទេបឿនឡានប្រ ុងនិងទពេទវលាទទៀតទាត់ ទជឿជារ់បាន

HELP US IDENTIFY
MOBILITY ISSUES
HELP US SELECT A
PREFERRED OPTION
COMMUNITY SHAPES
DESIGN

ការប្រមូ េថ្ថែ ជិេះឡានប្រ ុងជាមន

DESIGN

2018
ការយរថ្ថៃ ជិេះជាមនជួ យទោយឡានប្រ ុងទ្វ ើដុំទ
យ
អន រជិេះមិនចុំបាច់តុំរង់ជួររង់ថ្ថែ ជិេះទ ើយ

PUBLIC ENGAGEMENT
OPPORTUNITIES

PLANNING

2017

េីងខ្ដេោចទរើរររបានខ្តឡានប្រ ុង

PROJECT PHASE

ើររហ័សទោ

INFORM CONSTRUCTION
PHASING

HELP US GET READY FOR
CONSTRUCTION

2019
ទ្ែ ើងសញ្ញាទោយអតិភាពឡានប្រ ុងទៅមនឬរតរមរទ្ែ
ូ
ើងទសៀវទដើ
មបីកាត់រនែ យទពេ
រង់ចុំររស់ឡានប្រ ុងទៅរខ្នែ ងទ្ែ ើងចរាចរ ៍

ពប្ងីររខ្នែ ងឈរ់ររស់ឡានប្រ ុង
សាែនីយ៍RapidRide មានព័ត៌មានមរដេ់ពិតប្បារដ
ជប្មរ្ុំទូលាយ , ទ្ែ ើង្ែ ឺេអ, និងររ ិកាារទផ្ែងៗទទៀត។

ឡានប្រ ុងពិទសស
ឡានប្រ ុង RapidRide ទប្រើចរនោ អគគ ីសនីខ្ដេ
ោរ់អនរជិេះបានទប្ចើនទហើយទារងាយប្សួ េ
ទេើរនិងោរ់ចេះ

រខ្នែ ងឡានប្រ ុងតភាារ់នឹងអន រជិេះរង់និងអន រទថម ើរទជើង

Electric
ខ្ររេុំអផ្RapidRide
ល វូ អន រទថមើរទជើbuses
ងឆ្ែ ងoffer
កាត់ more capacity and lower floors for easier
loading
and
ផ្
ល វូ ថ្រតងរ
ន ុ ងunloading.
តុំរន់
ផ្ល វូ ជិេះរង់
និងជួ យទ្វ ើទោយមនសែទៅជិេះឡានប្រ ុង

RapidRide lines.

2020

2021

CONSTRUCTION

ទ្ែ ើងសញ្ញាឆាែត

CONNECT WITH US
DURING CONSTRUCTION

SERVICE
BEGINS

មូ េនិ្ិ
ការរង់ប្បារ់ពនធ ោរចុំនួន៩ឆានុំចុំនួនប្បារ់៩៣០លានដលាែ
រនុងរមម វ ិ្ី Move Seattle
បានចូ េរ ួមមួ យចុំខ្ ររនុងមូ េនិ្ស
ិ ុំរារ់ពប្ងីរ រមម វ ិ្ី
RapidRide ទនេះ។ ប្រសួ ងដឹរជញ្ជន
ូ សហព័នធ SDOT រុំពងទ្វ ើ
ជាថ្ដគូ ជាមួ យ King County Metro
ទដើមបីរនោ ររមូ េនិ្ិនិងឱ្កាស ចូ េរ ួមជាមួ យថ្ដគូ រទផ្ែងៗទទៀត
ទដើមបីទប្រើប្បាស់ប្បារ់អនររង់ពនធ ោរ
ទោយមានប្រទោជន៍សពស់និងពប្ងីងទេើការចុំតយទា ុំងប្ស ុងទេើ
រមម
វ ើ្ីទនេះ។

ទសវាឡានប្រ ុង RAPIDRIDE ថម ីនង
ឹ មរដេ់ប្រ ុងទសៀោថេ
ទដើមបីពប្ងីរទសវាឡានប្រ ុងទោយមានញឹរញារ់និងទរចិតោបាន
ទយើងរុំពងទ្វ ើ ជាថ្ដគូ ជាមួ យ King County Metro Transit ទដើមបីនាុំមរ
RapidRide ថម ីចុំនួន៧ខ្សែ មរប្រ ុងទសៀោថេ។ សូ មទមើេរត
ោ ញ Seattle

ប្កាេផ្ល វូ

RapidRide នាទពេអនាគតទៅseattle.gov/

ប្កាេផ្ល វូ ខ្ដេចុំបាច់និងទ្វ ទើ ោយផ្ល វូ រារទសម ើេអសុំរារ់ឡានប្រ ុង
និងឡានដថ្ទទទៀតទ្វ ដ
ើ ុំទ ើរ

Transportation/RapidRideExpansion.htm

ពត៌មានពីរមម វ ិ្ី & ការទារ់ទង
Dawn Schellenberg, SDOT RapidRide@Seattle.gov
(២០៦) ៦៨៤-៥១៨៩

