• Lập kế hoạch trước và chuẩn bị cho các thay đổi về tuyến đường
của quý vị nếu quý vị sử dụng phương tiện công cộng hoặc lái xe
vào trung tâm thành phố.

• Chúng tôi đang xây dựng một làn xe buýt mới chỉ dành riêng cho giờ
cao điểm trên Đại lộ 5th và 6th ở khu vực trung tâm.

• Các tuyến Xe buýt số 41, 74, 101, 102, 150, 255 của Quận King (King
County Metro) và Tuyến đường cao tốc 550 (Sound Transit Express
Route 550) cũng bị ảnh hưởng. Tổng cộng có 15 tuyến xe buýt sẽ
thay đổi các tuyến phố mà chúng đi qua.

• Nếu xe buýt quý vị sử dụng đi qua đường hầm này, xe buýt này từ
nay sẽ đi trên Đại lộ 2nd, 3rd, 4th, 5th, hoặc 6th.

• Đường hầm sẽ được sử dụng vĩnh viễn cho các phương tiện
đường ray xe điện loại nhẹ sử dụng.

Chuẩn bị cho các xe buýt ra khỏi Đường hầm Phương
tiện Công cộng Trung tâm Seattle (Downtown Seattle
Transit Tunnel) vào ngày 23 tháng 3 năm 2019.
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1. Sự thay đổi mang tính cố định này sẽ kết nối đường ray xe điện loại nhẹ
East Link từ trung tâm thành phố Seattle tới Eastside vào năm 2023 và hỗ
trợ việc mở rộng Trung tâm Hội nghị Tiểu bang Washington. Sự thay đổi
này sẽ đảm bảo độ tin cậy và nhanh chóng của dịch vụ xe điện loại nhẹ.
2. Các tuyến xe buýt khác sẽ thay đổi các tuyến phố mà chúng đi qua – vui
lòng lập kế hoạch trước và biết tuyến đường mới của quý vị trước ngày 23
tháng 3.
3. Để việc lên xe buýt ở Đại lộ 3rd Ave và các điểm dừng xe buýt dọc Đại lộ
Westlake Ave N được nhanh hơn, hãy quẹt thẻ ORCA của quý vị trước khi
lên xe buýt và lên từ bất kỳ cửa nào đang mở. Lưu ý: Đại lộ 3rd Ave được
dành riêng cho xe buýt từ 6h sáng – 7h tối, bảy ngày trong tuần.
4. Sự thay đổi này là một phần của chương trình #SeattleSqueeze, giai đoạn
năm năm tiếp theo khi các dự án xây dựng công và tư sẽ tạo áp lực lên hệ
thống giao thông của chúng ta, thay đổi cách chúng ta đi lại trên khắp Seattle.
5. Lập kế hoạch trước và dành thêm thời gian để quý vị có thể đi đến được
địa điểm của mình, dù là đi bằng xe đạp, xe buýt, ô tô, xe tải hoặc một
phương tiện giao thông khác.

Chuẩn bị sẵn sàng

Cảm ơn quý vị đã thay đổi lịch trình đi lại của mình trong suốt ba tuần đóng cửa SR
99 trong tháng 1 năm 2019. Chúng tôi khuyến khích quý vị tiếp tục giữ các thay đổi
này luôn! Sau đây là các mẹo khác nhằm hỗ trợ hoạt động đi lại của quý vị:
1. Nếu tuyến xe buýt của quý vị chuyển đường, hãy tìm bến xe buýt mới của
quý vị tại kingcounty.gov/metro.
2. Khởi hành sớm hơn hoặc muộn hơn và tận hưởng các cơ sở kinh doanh và
điểm thăm quan du lịch ở Trung tâm Seattle!
3. Tránh lái xe nếu có thể. Hãy sử dụng một phương tiện giao thông khác ví
dụ như xe buýt, xe đạp, hoặc tàu.
4. Chuẩn bị thêm thời gian đi lại, hãy kiên nhẫn và linh hoạt.
5. Hãy cho chúng tôi biet thắc mắc và ý tưởng của bạn.
6. Truy cập www.seattle.gov/traffic để cập nhật mọi thông tin về
#SeattleSqueeze.

Liên lạc với chúng tôi tại số 206-684-7623 hoặc 684-ROAD@seattle.gov

