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Trạm Dừng Xe Buýt Tại Đường 3rd Ave S và S Main St 
Tạo một trạm dừng xe buýt an toàn hơn, dễ tiếp cận hơn và thoải mái hơn

THÔNG TIN DỰ ÁN & LIÊN HỆ 
Candace Goodrich, Trưởng Nhóm Tiếp Cận Cộng Đồng
seattle.gov/transportation/3rd-Main-Bus-Stop
3rdandMainBusStop@seattle.gov | (206) 900-8729
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Cải �ến trạm xe buýt 

Lịch Trình
Mùa xuân 2022: Thiết kế dự án ban đầu 
Mùa xuân 2023: Hoàn thành thiết kế dự án 
Mùa thu 2023: Bắt đầu xây dựng 
Mùa xuân 2024: Hoàn thành xây dựng  

Lịch trình dự án có thể thay đổi.

Thiết Kế Dự Án
Các cải tiến bổ sung bao gồm: 

• Mở rộng vỉa hè 
• Sơn lại lối băng qua đường
• Thêm đèn chiếu sáng cho người đi bộ 
• Trồng cây mới 
• Thêm các tính năng khác cho trạm dừng xe buýt bao 

gồm nhà chờ xe buýt, chỗ ngồi, cập nhật trực tiếp 
thời gian xe buýt đến và máy đọc thẻ ORCA

Chúng tôi đang thực hiện các cải tiến đường phố khác 
giữa đường S Main St và S Washington St để giúp xe buýt 
di chuyển thuận lợi và hiệu quả hơn. Các cải tiến bổ sung 
bao gồm: 

• Sửa chữa con đường bên cạnh trạm xe buýt bằng vỉa 
hè bê tông mới 

• Tổ chức lại đường phố để chỉ đi về hướng nam 
• Tất cả bãi đậu xe trên mặt đường hiện tại ở phía 

đông của phố sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng hướng đi sẽ 
bị đảo ngược

Seattle Public Utilities cũng sẽ tiến hành việc cải tạo hệ 
thống thoát nước mưa tại đường 3rd Ave S và đường S 
Main St như một phần của dự án này. 

Tổng Quan Về Dự Án
Chúng tôi đang thiết kế các cải tiến cho trạm dừng xe buýt 
trên đường 3rd Ave S giữa đường S Washington St và 
đường S Main St để tạo ra trải nghiệm an toàn hơn, dễ tiếp 
cận hơn, và thoải mái hơn cho những người chờ xe buýt. 
Dự án sẽ giúp rút ngắn thời gian đi lại và gia tăng độ tin cậy 
của xe buýt bằng cách tạo ra một trạm dừng xe buýt hoạt 
động tốt hơn đồng thời sửa chữa và tổ chức lại đường phố. 

Chúng tôi đang thiết kế và thực hiện dự án này với sự hợp 
tác của King County Metro. Dự án này là một phần của Cải 
Tiến Hành Lang Giao Thông Đường Third Avenue nhằm cải 
thiện kết nối của các tuyến phương tiện giao thông công 
cộng và độ tin cậy trên một trong những hành lang giao 
thông bận rộn nhất ở Seattle. 

VIETNAMESE



Kinh Phí
Dự án này được tài trợ phần lớn thông qua các khoản 
tài trợ từ Cục Quản Lý Giao Thông Công Cộng Liên Bang 
(Federal Transit Administration, FTA). Các nguồn tài trợ bổ 
sung bao gồm Move Seattle Levy, King County Metro, và 
Seattle Public Utilities. 

Cập nhật thông tin
Khi dự án được tiến hành, chúng tôi sẽ có thêm thông tin 
để chia sẻ về thiết kế và cơ hội để nhận phản hồi. Hãy truy 
cập trang web dự án của chúng tôi và đăng ký nhận các 
bản cập nhật qua email để có được thông tin mới nhất! 
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Văn Phòng 
Cảnh Sát Cứu 
Hỏa Sea�le

Union Gospel 
Mission của Sea�le: 
Nơi ở tạm trú cho 

người vô gia cư nam 
và bãi đậu xe

Nền bê tông mới 

Khu vực bốc xếp 
hàng hóa thương 
mại mới 

Duy trì chỗ đậu xe 

Cây mới

Vỉa hè rộng hơn 

Các �ện nghi mới của trạm 
xe buýt: nhà chờ xe buýt, hệ 
thống chiếu sáng, hệ thống 
thông �n thời gian thực, và 
lan can 
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Quét mã này để truy cập trang web của chúng tôi


