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Quá trình thi công xây dựng tuyến đường sắt hạng 
nhẹ vào đầu năm 2020 sẽ đòi hỏi những hành khách di 
chuyển trên tuyến đường sắt Link phải rèn luyện tính 
kiên nhẫn và chấp nhận mất thêm thời gian 

Trong khoảng thời gian 10 tuần bắt đầu từ tháng 01 năm 2020, tổ thi công xây dựng sẽ đóng cửa một 

đường ray Link trong trung tâm Thành phố Seattle vào một thời điểm nào đó để kết nối dịch vụ hiện có với 

dịch vụ mới dài 14 dặm tới khu vực East King County. Trong giai đoạn này, còn được biết đến là Dự án 

Connect 2020 (Kết nối 2020), tần suất hoạt động của các chuyến tàu sẽ giảm xuống 13-15 phút/chuyến và 

những hành khách di chuyển qua trung tâm Thành phố Seattle sẽ phải chuyển tàu tại Ga Pioneer Square.  

 

Thay vì ngừng cung cấp dịch vụ hoàn toàn trong quá trình thi công xây dựng đường ray mới, Sound 

Transit vẫn duy trì hoạt động của các tàu, mặc dù hành khách sẽ cần lên kế hoạch cho việc đi lại đông đúc 

và tăng thời gian di chuyển. Sau khi Dự án Connect 2020 hoàn thành, đường hầm hiện tại sẽ sẵn sàng để 

phục vụ hành khách đến và đi từ 10 nhà ga mới tại khu vực East King County bắt đầu vào năm 2023.  

Hãy lên kế hoạch trước và chấp nhận mất thêm thời gian. 

 Tần suất hoạt động của các chuyến tàu sẽ là 13-15 phút/chuyến trong cả ngày trên toàn hệ thống, 

so với tần suất phục vụ thông thường là 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm. Tất cả các chuyến tàu sẽ 

hoạt động với tối đa bốn toa tàu. 

 Cắt giảm dịch vụ nghĩa là các sân ga và tàu sẽ trở nên đông đúc, và quý vị có thể cần phải xếp 

hàng chờ đợi.  

 Nếu quý vị di chuyển qua trung tâm thành phố Seattle, việc đóng cửa đường ray có nghĩa là quý vị 

sẽ phải chuyển sang một chuyến tàu khác tại Ga Pioneer Square để tiếp tục hành trình của mình. 

 Nếu quý vị mang theo xe đạp lên tàu, quý vị sẽ được yêu cầu xuống tàu trước khi đến Ga Pioneer 

Square. Khi có tới 1,600 hành khách cần di chuyển trên cùng một sân ga trung tâm tại Pioneer 

Square, xe đạp sẽ bị cấm tại Ga Pioneer Square để bảo vệ sự an toàn của tất cả hành khách. 

 Những hành khách mang theo xe đạp cần đi lên khu vực Phía Bắc phải xuống tàu tại Ga 

International District/Chinatown và những hành khách mang theo xe đạp cần đi xuống Phía Nam 

phải xuống tàu tại Ga University Street.   

 Các hành khách trên toàn hệ thống được khuyến khích tìm thêm các lựa chọn khác ngoài việc 

mang xe đạp và hành lý cồng kềnh lên tàu trong giờ cao điểm.  

Hành trình của quý vị trên tuyến đường sắt Link sẽ thay đổi trong khoảng thời gian này. 
 Đóng cửa đường ray có nghĩa là các sân ga mà quý vị sử dụng trong trung tâm Thành phố Seattle 

sẽ thay đổi trong khoảng thời gian 10 tuần. Lối vào nhà ga cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào việc 

đầu nào của đường ray sẽ bị đóng lại. 

 Đường ray sẽ bị đóng vào ba cuối tuần – tại hầu hết các nhà ga trong trung tâm Thành phố Seattle. 

Sound Transit sẽ cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe buýt miễn phí giữa Ga SODO và Ga Capitol 

Hill.  

 Hãy tìm biển chỉ dẫn mới tại các nhà ga để biết cách thức di chuyển.  



  

 Nhân viên của Sound Transit sẽ có mặt tại các nhà ga bị ảnh hưởng để trợ giúp quý vị trong giờ 
cao điểm. 

Hãy luôn cập nhật thông tin. Dưới đây là cách thức cập nhật thông tin: 

 Truy cập soundtransit.org/connect2020 để tìm hiểu thêm về dự án và đăng ký nhận thông tin cập 

nhật của dự án.  

 Đăng ký nhận thông tin cảnh báo dành cho hành khách di chuyển trên tuyến đường sắt Link tại 

soundtransit.org/subscribe hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter để biết thông tin dịch vụ cập nhật 

mới nhất. 

 Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ connect2020@soundtransit.org hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-

800-201-4900/TTY Tiếp Âm: 711  

Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và cảm thông của quý vị cùng với những hành khách 
khác trong khoảng thời gian này.  
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