إغالق محطة  Rainier Freewayفي  22سبتمبر
عمليات بناء East Link

ماذا يحدث:

كجزء من عمليات البناء للسكك الحديدية الخفيفة في  ،East Linkسيتم إغالق محطة  Rainier Freewayعند  I-90ابتدا ًء من  22سبتمبر .2018 ،وسيُعاد افتتاحها كمحطة  Judkins Park Linkفي عام
 .2023ستتج ّنب معظم خطوط الحافالت التي تخدم حاليا ً محطة  Rainier Freewayالمرور بالمنطقة ،إال أن خطوط الحافالت  554و  217ورحالت معينة من خط  212ستقوم بخدمة مواقف جديدة
على  .Rainier Avenue Southستستثمر كل من  Metroو  Sound Transitفي تحسين مسارات وإشارات الطرق ألجل المساعدة في تدفق حركة مرور الحافالت .وسينخفض التواتر بشكل طفيف
وسيتم تعديل أوقات الرحالت للحفاظ على ضبط األداء في الوقت المحدد.

خط 550

تغييرات التواتر في مسار كل خط:
خط 550

سيتج ّنب خط  550المرور في  Rainier Avenue Southوسيصل إلى
 Downtown Seattle Transit Tunnelعبر الخط الرئيسي  .I-90يمكن
للركاب الذين يحتاجون إلى الوصول إلى  Rainier Ave Sاالنتقال (التحويل)
إلى خط  554أو منه عند .Mercer Island Park & Ride
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عندما يتم افتتاح  East Linkفي عام  ،2023سيستمتع الركاب
برحالت خالية من ازدحام المرور وتستغرق  20دقيقة بين وسط
مدينة "-داون تاون"  Seattleووسط مدينة " -داون تاون" .Bellevue
سيكون توسيع خدمة خطوط السكة الحديدية الخفيفة والحافالت على
 Eastsideبمثابة مغيّر لمجريات األمور لمجتمعنا المتنامي بسرعة.
نشكركم على صبركم خالل فترة البناء الصعبة.

البقاء على علم

تابعوا مستجدات األمور بشأن أحدث التغييرات بانضمامكم إلى
قائمة البريد اإللكتروني المعنية بتخطيط الخدمة أو خط  550أو
خط  554على الموقع .soundtransit.org/subscribe

دعوة مفتوحة للجميع (البيت المفتوح) على اإلنترنيت:
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206-903-7269 | servicechanges@soundtransit.org
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أطلعوا على أحدث الوثائق ومستجدات البرنامج على موقعنا
اإللكتروني.soundtransit.org/i90buschanges :
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خططوا للمستقبل وو سّعوا معرفتكم بشأن هذه التغييرات
على دعوتنا المفتوحة للجميع على اإلنترنيت على
.I90servicechanges.participate.online

 | Alex Koأخصائي شؤون توعية العمالء
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النتيجة النهائية
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سيخدم كل من خط  217ورحالت لخط ’ 212في اتجاه معاكس ألوقات
الذروة‘ موقفين للحافالت عند  Rainier Avenue Southو South
 Charles Streetوسيتم الوصول إلى وسط مدينة "-داون تاون" Seattle
عبر  Rainier Avenue Southو  .South Dearborn Streetتسير
هذه الرحالت في االتجاه الشرقي خالل أوقات الذروة الصباحية في أيام
األسبوع (االثنين إلى الجمعة) وفي االتجاه الغربي خالل أوقات الذروة
المسائية في أيام األسبوع.
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خطوط  218 ،216 ،214 ،212 ،114 ،111و 219

ستتج ّنب هذه الخطوط المرور في  Rainier Avenue Southوستصل
إلى وسط مدينة "-داون تاون"  Seattleعبر الطريق الرئيسي  I-90و
.4th Avenue South
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سيخدم خط  554موقفين للحافالت عند  Rainier Avenue Southو
 South Charles Streetوسيصل إلى وسط مدينة "-داون تاون" Seattle
عبر  Rainier Avenue Southو .South Dearborn Street
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 | Brian Ballestrasseأخصائي معلومات الخدمات
206-477-6035 | brian.ballestrasse@kingcounty.gov
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