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We are here

 Delridge Way ىلع لضفأ تالفاحلل لضفأ عراش ئشنن نحن
SW ديدجلا طخلل ريضحتلل RapidRide H اذهو . 2020 ةنسل 
 ةقيرط امامت ريغن , عراشلا اذه نم ءازجأ ءانب ديعن اننا ينعي

 ةيئاوهلا تاجاردلا / يشملل  تارمم لمع و , تارمملا طيطخت
 . نامأب لضفأ تالفاح ةمدخ ىلا لوصولا نم نكمتلل

                                                                                                                    
 قيرطلا ريوطت ىلع RapidRide H ريسلا طخ لمعيس

  ورتملا تاراسم رثكأ نم ادحاو دعي يذلا و 120 دوجوملا
 South ىلإ الامش هديدمت مت و , King County ىف اماحدزا

Lake Union . ارفوت رثكأ عيرسلا طخلا تالفاح نوكتس 
 لطعلا مايا و اليل ةمدخلا ةدايز عم , اهيلع دمتعي و

 ةبسنب قرغتسملا تقولا طخلا اذه للقيس . ةيعوبسالا
 . Burien و South Lake Union  نيب  10-15%

 نوكلمي ال قيرطلا اذه لوط ىلع ناكسلا نم %34 , مويلا
 لوصولل سانلل جرح تالصاوملا عوضوم لعجي امم , تارايس

 لولحب . ةيساسألا تامدخلاو , ةطشنألا , ةسردملا , لمعلا ىلا
 قيرطلا لامعتسا يف ةدايزلا ريدقت مت , 2035 ةنس

 . دحاولا مويلا ىف مدختسم 7,000 ىلا 5,200 نم عيرسلا

 Delridge  ءانب ةداعال ورتملا عم لتايس ةنيدم كرتشت
Way SW تاجاردلاو , ةاشملا ريس تارمم تاحيلصتلا لمع و 
 ءانب ةداعا نمضتي اذه و. صابلا فقوت نكامأ و, ةيئاوهلا

 تاراشا  ةفاضا و , ةراملا ةفصرا نيسحت , ةررضتملا عراوشلا
. ماعلا لقنلا تايولوأ ديدحت ىف ةدعاسملل صابلل ةصاخ

 

RapidRideعيرسلا طخلا

 تاجايتحالا ةيبلت ةيفيك نم امهم اءزج ماعلا لقنلا دعي
 لمعت . ومنلا ةعيرسلا انتقطنمل ةعونتملا تايولوألاو

 ةكبش عيسوتل اعم  King County ورتم  و لتايس ةنيدم
 ديازتملا بلطلا ةيبلتل عيرسلا طخلا ورتم ماعلا لقنلا

 ماعلا لقنلا ىلا لوصولا معد و ماعلا لقنلا ةكبش ىلع
  . ددحملا تقولا ىف و عيرس , هيلع ادمتعم نوكيل

 كتهجو ىلا عرسأ لكشب عيرسلا لقنلا تالفاح  كلقنت
 زيزعت ىلع نولصحي  , لقا نوفقي و رثكأ نوكرحتي .
 يطعت تاراشالا ,طقف تاصابلاب ةصاخلا طوطخلا نم

 تاصابلا هذه . عراوشلا تانيسحت و , تاصابلل ةيولوالا
 لوزنلا و دوعصلل باوبالا نم تاعومجم ةثالثب ةزهجم

 فوقولا تاطحم يف ORCA اكروألا  ةقاطب زاهج عقي .
 و , ددحملا تقولا ىف لوصولا و عفدلا ةيلمع ليهستل

 . ةيلاتلا ةلفاحلا وأ صابلا لصي ىتم فرعتس اذهب

 تالفاح ليغشت ةيادب
  ديدجلا عيرسلا طخلل لقنلا

Delridge Way SW - RapidRide H Line Project

 لودجلا

  RapidRide عيرسلا طخلا

 120 دوجوملا قيرطلا لحم RapidRide H عيرسلا طخلا لحيس
 دعابتت . اماحدزا ورتملا تاراسم رثكأ نم ادحاو ربتعي يذلا و

 نيسحتل دعبأ تافاسم ىلع ةديدجلا تالفاحلا تاطحم
 ةقاطب ةئراق , ةءاضا , ةديدج ةفيقس اذه نمضتي , ةمدخلا

 . ةلفاحلا لوصو تقو ضرعل ةشاش و اكروالا

 عورشملا فادهأ ةيبلتل H عيرسلا طخلا ميمصت مت
  ةيلاتلا

 راسملا لالخ اهتقد و لقنلا تاقوأ نيسحت
  يتلا قرطلا و ةردحنملا ةفصرالا ريوطت نمضتي 

         ةرواجملا قطانملاب طبرت

    تاعطاقتلا لمع و , ةيئاوهلا تاجاردلاو , ةاشملا تارمم ريوطت
  ماعلا لقنلل

 يتلا قرطلا و ةردحنملا ةفصرالا ريوطت نمضتي 
 ةرواجملا قطانملاب طبرت

 يرارحلا سابتحالا ديزت يتلا  ةثعبنملا تازاغلا ليلقت
 مادختسال ةليدبلا لقنلا لئاسو مادختسا عيجشت

 ةيصخشلا ةرايسلا

   موي لك رخأتت و اركبم أدبت يتلا تالفاحلا ةمدخ ريفوت
 لالخ قئاقد ةرشع لك لقألا ىلع تالفاحلا لصت

   ةورذلا تاقوأ

May 2020
rapidridehline.participate.online

 طيطختلا 
  ميمصتلا 

 ءانبلا
 روهمجلا ةكراشم 
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انه نحن



Delridge Way SW: صابلل لضفأ عراش
 لتايس  يف بئارضلا لاومأ دعاستس فيك ليختت نأ كنكمي

 ةقطنملا يف عيمجلل   Delridge Way ريوطتو ةيمنت ىلع
 يقئاسو ةاشملا ةكرح  ليهست  ىلع لمعلل نومزتلم نحن .

. ديدجلا ةلفاحلا فقوم و راوجلا ىف ةيئاوهلا تاجاردلا
 Delridge Way SW عراش ميمصت نمضتي

  ماحدزالا ةزواجتم ريسلل تالفاحلل ةديدج طوطخ

 ةيولوألا ءاطعإل ةلفاحلل ةصاخ ةديدج ةيرورم تاراشإ
 ءارمحلا ةراشإلا دنع تالفاحلل

ةئداه و ءارضخ ةقطنم Delridge  لعجل ةيطسو ةفصرأ

ةماعلا نكامألا يف  عمتجملاب ةقالع اهل ةديدج ةينف ليثامت

ليوط عراش و ةسالس رثكأ ةقايسل ديدج طيلبت

 يحصلا  فرصلا و برشلا هايمل  ةديدج  بيبانا و يراجم

 , روبعلا طوطخ , ةيئاوهلا تاجاردلل ةيمحم ةديدج تارمم
 راوجلا ىف تاعطاقت , ةيئاوهلا تاجاردلا / ةراملل تاراشإ
 صاخشألا نكمتيل فيصرلا حالصإ و , ةراملل ةءاضالا ,
 لوصولا و يحلا يف ةيئاوهلا تاجاردلا بوكر و يشملا

عاطتسملا ردق ةيرح و نامأ لكب صابلا ىلا

تارايس فقوم

 ةدع ناكم ديدجلا ميمصتلا لحيس- تارايسلا فقاوم ةلازا
 و صابلل ةديدجلا طوطخلل ةحاسم ريفوتل فقاوم

 ةيئاوهلا تاجاردلا

 ناكم ىف ماحدزالا ةورذ تقو تارايسلا فوقو تقو ديدحت
 حسفل تارايسلا لقن بجي ثيح تالفاحلا طوطخ

عوبسألا مايأ ءاسم وأ حابص ىف تالفاحلا مامأ لاجملا
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                                              إزالة مواقف السيارات

                                                          تبليط جديد

 إزالة موقف
سيارات

Westside

 إزالة موقف
سيارات

Westside

خط باص متوفر لكافة أيام األسبوع
24/7

 خط حافالت لوقت الذروة، مواقف 
حافالت خارج وقت

أرصفة وسطية مزروعة

طرق محمية للدراجات الهوائية

ي المنطقة
اء �ف طرق خ�ف

مواقف للمركبات

محطات جديدة 

عورشملا اذهب كمالعإ مت فيك   
 عمتجملا ىف صاخشألا نم ديدعلا عم انلمع , 2015 ماع ذنم

 , تاملاكملا لالخ نم يئاهنلا ميمصتلا ىلع لوصحلل
  : ةيلاتلا لصاوتلا بيلاسأ و يقاب و تاليميالا

 ىف ةدعاسملل تارييغتلا نم ددع انيرجأ , ميمصتلا لاوط
 :نمضتت و Delridge عمتجم تاحارتقاو تاجايتحا ةيبلت

 26th Ave SW Neighborhood Greenway ةفاضإ 
SW Genesee St و SW Brandon St يح ىلع نيتليوحت

 ةسلج 20نم رثكأ
 راوحلل ةرضاحم و

 حوتفملا

 راوحلل تاودن 6
 ىلع حوتفملا

 نايبتسا و تنرتنالا

 تالسرم 5 لاسرإ مت
 9000 نم رثكأل

  ناونع

ةيلحملا تاكرشلا و سرادملل زجوم 20 نم رثكأ

 و ةيمانتيفلا و ةيبرعلا ىلا ةمجرتم فئاحص
ةيلاموصلا و ةينابسالا

 تاكرش ىلإ تاغل ةدعب ةيفتاه تاملاكم
لامعألا

A

 Delridgeعم تالاصتالا نيسحتو ةيزاوملا قرطلا قفارم ريوطت
Way SW 

 اهتنايص متيس ءارضخ ةديدج ( ةيطسو ةفصرا ) ةفاضا
ءاهتنا دعب ماظتناب ءانبلا

 SW  ىف ةليطتسم ةضماو ةرانا و ةاشملا روبعل تارمم بصن
Hudson St ةورذلا تقو جراخ تارايسلا فوقوب حمسي امم 

طقف تالفاحلا تارمم ىف
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دوجوملا حرتقم
SW Andover St – SW Alaska St

SW Alaska St – SW Hudson St

SW Hudson St – SW Juneau St

SW Juneau St – SW Myrtle St

 SW Myrtle St – SW Holden St

SW Holden St – SW Cambridge St

(لامشلا وحن علطتلا)

ئجالملا ءادأ نيسحت

SW Findlay St

SW Andover St

SW Andover St
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• • This rendering is a conceptual design of the shelter location. Actual design may vary.May 2019
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This rendering is a conceptual design of the shelter location. Actual design may vary.May 2019

This rendering is a conceptual design of the shelter location. Actual design may vary.May 2019
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 صاخلا تنرتنالا عقوم ةرايزب مق
 ليصافتلا نم ديزملا ضرعل انعورشمب
 , ةراملل ةيتحتلا ةينبلا ثيدحت لوح

 ماعلا لقنلا مادختساو ةيئاوهلا تاجاردلا
 فقاوم ىف تارييغتلا ىلإ ةفاضإلاب ,

 . رمملا دادتما ىلع تارايسلا

www.seattle.gov/
Transportation/DelridgeTransit

 نم لك تاجايتحا نيب نزاوتلا قيقحتل Delridge Way SW قيرط انممص دقل
ميمصت . ةيئاوهلا ةجاردلا بوكر , يشملا , ةرايسلا  , صابلاب ءاوس , رمملا مدختسي

(لامشلا وحن علطتلا)

(لامشلا وحن علطتلا)

(لامشلا وحن علطتلا)

(لامشلا وحن علطتلا)

(لامشلا وحن علطتلا)



ءانبلا لالخ هعقوتت يذلا ام
 ,2022 ىلا 2020 فيص ذنم ءاشنالا ديق عورشملا امنيب

:يليام عقوت

 مايأ يف ءاسم 7 ىلا احابص 7 نم لمعلا تاعاس
عوبسألا

ةريبكلا تانحاشلا ةكرح و رابغلا و ءاضوضلا

تارايسلا فقاومل ةتقؤم دويق

 راعشإ ميدقت متي , ةريصق ةرتفل هايملا قلغ
 قبسم

ةتقؤملا قرطلا و تارمملا تاريثأت

 راثآلا ليلقتل عوبسألا ةياهن و اليل لمعلا
ةيرورملا

 تاعطاقتلل ةلماكلا قالغإلا تايلمع ضعب
عوبسألا ةياهن تالطع ىف ةيسيئرلا

 ةتقؤملا ةيبناجلا عراوشلا قالغإ

ةيرودلا رورملا ةكرح رييغت

لمعلا ةقطنم لوح تابكرملا قيرط ريغتي

 يبكارو ةاشملل لمعلا قطانم لوح ةتقؤم ةليوحت
 ةيئاوهلا تاجاردلا

 ىف ةدعاسملل رورملا تامالع يلماح صاخشألا دجاوت
 قيرطلا ريس

 تالفاحلا قيرطل ةتقؤم  ةليوحت

ءانبلل ريضحتلا

 عم . رثؤم و يلاع ءاضوض ثدحي نأ نكمي ءانبلا نأ مهفن نحن
 ةيهيجوت ئدابم انعضو , رابتعالا ىف  Delridge عمتجمل ذخألا

 ءانبلا راثآ ليلقت نم لواقملا نكمتي ىتح اهناكم ىف
 نم رثكأ ذنم تاداشرإلا هذه يتأت . عمتجملا ىلع ةلمتحملا
 ضعب . Delridge يح عم ةيعمتجملا ةكراشملا نم تاونس عبرأ

 نمضتت تارابتعالا هذه

 ةمهملا ءانبلا تاظحالم ةمجرتل يفاضإ تقو صيصخت
. قرطلا قالغإ لثم ءايشأل

 تاناجرهملا و دايعالا ءانثا لمعلا صيلقت وأ ليلقت
.ةيفاقثلا

 دنع Delridge Way SW ىف  ةتقؤم ةاشم تارمم بيصنت
 ,قرطلا هذه ةرانا متيس . ةليوط ةرتفل ةفصرألا قالغإ

 لوصولا نكمي و عراشلا ىف ةيلطم تامالع لمشتو
 . ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لبق نم اهيلإ

 Louisa Boren K-8 ةسردم عم لمعلا قيسنت

 و , لواقملل ةبسنلاب راوجلا نسح ةسايس ىلع ديكأتلا
. لمعلا داوم و تاودأ ظفح ىف ناكملا ةفاظن نمضت يتلا

West Seattle High-Rise Bridge  ةمالس  عورشم 
 برغ ةقطنم ىلع ةمهملا تاريثأتلاب ةيارد ىلع نحن  

 عم قيسنتلاب لمعن و يلاحلا تقولا ىف لتايس
 يف اوددرتت ال , ةلئسأ ةيا مكيدل ناك اذإ . عورشملا

ىلع انب لاصتالا

Phone: 206-684-7623

Email: 684-Road@seattle.gov

 ةلئسأ
 انب لاصتالا يف اوددرتت ال , ةلئسأ ةيا مكيدل ناك اذإ

ىلع
Delridge Transit Outreach Team 

DelridgeTransit@Seattle.gov 
206-775-8739 

www.seattle.gov/Transportation/DelridgeTransit

 Delridge نم برقلاب وأ ىف شيعت تنك اذإ
Way SW عورشملا نع تاثيدحت ةيأ تبلطو 

 ? كتغلب

 .كتيب ماما وأ برقلاب لمعلا نوكي نأ عقوت
 وأ تارمملا قالغا ىلا لمعلا اذه يدؤي نأ نكمي

 انل تلسرأ اذإ . اليل لمعلا نوكي دق وأ ةفصرالا
 , كناونعو , كمساب ينورتكلالا ديربلا ربع

 ةمجرت اننكمي , كب لاصتالل ةقيرط لضفاو
 ديربلاب اهلاسرإ وأ كناونعل لمعلا تاثيدحت

.ينورتكلالا

 DelridgeTransit@Seattle.gov.

The project is funded by KC Metro and SDOT’s 9-year Levy to 
Move Seattle, approved by voters in 2015. Learn more about 
the levy at www.seattle.gov/LevytoMoveSeattle.
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