• خطط مسبقًا واستعد للتغيريات التي تطرأ عىل املسارات التي متر بها يف حالة استخدام ترانزيت
أو القيادة بوسط املدينة.

• نحن بصدد إنشاء مسار جديد للحافالت يف وقت الذروة فقط يف الشارعني الخامس والسادس
بوسط املدينة.

• ستتأثر مسارات مرتو مقاطعة كينغ  41و 74و 101و 102و 150و 255فضالً عن مسار اكسربيس
ترانزيت ساوند رقم  .550إجامالً ،ستتغري الشوارع التي يتم املرور بها يف  15مسا ًرا للحافالت.

• إذا كانت الحافلة التي تستقلها متر بالنفق ،فسوف تسري الحافلة اآلن يف الشارع الثاين أو الثالث
أو الرابع أو الخامس أو السادس.

• س ُيستخدم النفق بشكل دائم ملسار قطار لينك الكهربايئ فقط.

االستعداد الستقالل الحافالت القادمة من نفق ترانزيت
سياتل داون تاون يف  23مارس .2019

ARABIC

مرشوع  :Seattle Squeezeالفصل 2

قم بزيارة املوقع  www.seattle.gov/trafficللبقاء عىل
اطالع عىل كل التفاصيل SeattleSqueeze#
كن عىل اطالع

 .1يتمثل الغرض من هذا التغيري الدائم يف ربط مسار قطارات لينك الكهربائية الرشقية الجديدة من وسط مدينة سياتل
بالجهة الرشقية يف عام  2023واستيعاب التوسع يف مركز مؤمترات والية واشنطن .سيضمن هذا التغيري التمتع بخدمة
سكك حديدية موثوقة ورسيعة.
 .2سيتم تغيري الشوارع املتضمنة يف مسارات الحافالت األخرى – يُرجى التخطيط مسبقًا ومعرفة مسارك الجديد قبل 23
مارس.
 .3لترسيع عملية ركوب الحافالت يف الشارع الثالث ويف املحطات بطول “ويست ليك الشارع إن” ،اضغط عىل بطاقة
ORCAقبل استقالل الحافلة والركوب عن طريق أي باب مفتوح .تذكري :الشارع الثالث ُمخصص للحافالت فقط من
الساعة  6صبا ًحا –  7مسا ًء ،سبعة أيام يف األسبوع.

 .4يُعد هذا التغيري جز ًءا من مرشوع  ،SeattleSqueeze#ويستمر ملدة خمسة أعوام حيث ستضع مشاريع التشييد
الخاصة والعامة ضغطًا عىل نظام النقل خاصتنا ومن ثم تغيري الطريقة التي ننتقل بها يف جميع أرجاء سياتل.
 .5خطط مسبقًا وامنح نفسك وقتًا إضافيًا للوصول إىل وجهتك ،سواء كنت تسري بالدراجة أو الحافلة أو السيارة أو
الشاحنة أو أي وسيلة نقل أخرى.

استعد

شك ًرا لك عىل تغيري مسار تنقالتك أثناء فرتة اإلغالق عىل مدار ثالثة أسابيع لنفق SR 99يف يناير  .2019نوصيك باتباع
مسارات التنقل الجديدة دو ًما! إليك بعض النصائح األخرى التي تساعدك يف مواصلة التنقل بانسيابية.

 .1إذا تغري مسار الحافلة التي تستقلهاُ ،يكنك العثور عىل محطة الحافالت الجديدة من خالل .kingcounty.gov/metro
 .2غادر يف وقت مبكر أو متأخر واستمتع بأعاملك ومشاهدة املعامل السياحية يف وسط مدينة سياتل!
 .3تجنب القيادة إذا كان ذلك ممك ًنا .جرب وسيلة نقل مختلفة ،مثل الحافلة أو الدراجة أو القطار.
 .4توقع وقتًا إضاف ًيا للسفر ،وكن صبو ًرا ومرنًا.
 .5قم بإعالمنا بكافة األسئلة واألفكار التي تراودك.
 .6تفضل بزيارة www.seattle.gov/trafficلالطالع عىل كل ما هو جديد مبرشوع .SeattleSqueeze#

اتصل بنا عىل الرقم 206-684-7623أو عىل عنوان الربيد اإللكرتوين 684-ROAD@seattle.gov

