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King County Metro đã khởi công xây  
dựng RapidRide H Line
King County Metro, hợp tác cùng Sở Giao 
thông Seattle và Thành phố Burien, đang 
tiến hành nâng cấp Tuyến Metro Bus 120—
một trong 10 tuyến đông hành khách  
nhất—lên RapidRide H Line.
Metro đã bắt đầu xây dựng các biện pháp cải thiện an toàn 
dọc hành lang và nâng cấp các trạm xe buýt RapidRide H 
Line với mái che và các tiện nghi mang thương hiệu 
RapidRide. Chúng tôi sẽ liên hệ với những người dân, 
doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng địa phương gần tuyến 
đường trong quá trình thi công để thông báo về thời gian 
và địa điểm thi công, cũng như tác động có thể có.

Điều gì sẽ xảy ra trong quá trình xây dựng?
 ▶ Thời gian xây dựng thông thường là vào các ngày trong 
tuần, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều, đôi khi có thi 
công vào cuối tuần và ban đêm

 ▶ Hạn chế đỗ xe tạm thời
 ▶ Định kỳ đóng làn đường và lối lái xe vào nhà
 ▶ Người cầm biển chỉ dẫn để hướng dẫn giao thông xung 
quanh khu vực thi công

 ▶ Đường vòng dành cho người đi bộ, đi xe đạp và xe lăn
 ▶ Các đường vòng và điểm dừng tạm thời cho xe buýt 
Tuyến 120

 ▶ Tác động của khu vực hỗ trợ thi công và đậu xe gần công 
trường

 ▶ Đóng một số vỉa hè, ngã tư và làn đường
 ▶ Các tác động thường gặp như tiếng ồn, bụi và mảnh vụn, 
và hoạt động của xe tải

Chú giải:
●● Trạm RapidRide
■ Làn tiếp cận 

doanh nghiệp và 
giao thông (BAT) 
mới

■ Các bồn cây mới 
và làn chuyển 
hướng trung tâm
Cải thiện việc 
sang đường cho 
người đi bộ
Đèn hiệu nhấp 
nháy mới ở lối đi 
qua đường dành 
cho người đi bộ
Làn rẽ trái mới

Đèn tín hiệu giao 
thông mới

Hãy luôn cập nhật thông tin

Truy cập trang web của chúng tôi để cập nhật hoạt động xây dựng và đăng ký nhận các bản cập nhật thông tin xây 
dựng qua email:
www.kingcounty.gov/rapidride/h
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Para solicitar esta información en Español, 

favor de llamar al 206-257-3079 o envíe 

un mensaje de correo electrónico a 

community.relations@kingcounty.gov 

Si aad u weyddiisato inaad ku hesho 

macluumaadkan Af-Soomaali, fadlan wac 

206-257-3079 ama iimayl u dir 

community.relations@kingcounty.gov 

Để có các thông tin này bằng tiếng Việt, xin 
gọi số 206-257-3079 hoặc gửi điện thư đến 
community.relations@kingcounty.gov 

206-257-3079번으로 전화하거나 

community.relations@kingcounty.gov

로이메일을 보내시면 이정보를 
한국어로 받으실수 있습니다
如果要索取本資訊的中文版， 
請致電 206-257-3079 或發電郵給 
community.relations@kingcounty.gov

Bắt đầu từ năm 2023, RapidRide H Line, kết nối Burien và White Center với Trung tâm 
Seattle thông qua khu dân cư Delridge, sẽ cải thiện thời gian đi lại, độ tin cậy cũng như 
kết nối với các xe buýt khác và tàu Link của Sound Transit.

Trạm được cải tiến
Trạm xe buýt RapidRide cung cấp cho hành khách nhiều tiện nghi hơn và một cách 
thức thường xuyên, tin cậy để đi lại bằng xe buýt. Các nâng cấp sẽ bao gồm:

 ▶ Các trạm nằm cách nhau khoảng một phần ba dặm để tăng tốc thời gian di chuyển
 ▶ Mái che mới, đầu đọc thẻ ORCA, đèn chiếu sáng, thông tin hành trình theo thời gian 
thực, thêm ghế ngồi và lên xuống ở tất cả các cửa

 ▶ Dễ dàng tới trạm từ các doanh nghiệp địa phương và địa điểm tụ họp cộng đồng

Tăng khả năng tiếp cận và an toàn
Các nâng cấp của RapidRide sẽ giúp việc đi bộ và đi xe lăn lên xe buýt dễ dàng và 

an toàn hơn. Các cải thiện bao gồm:

 ▶ Tín hiệu và lối đi sang đường mới dành cho người đi bộ
 ▶ Vỉa hè mới, sửa chữa vỉa hè và đường dốc tuân thủ tiêu chuẩn của ADA

Cải thiện tốc độ và độ tin cậy
Hành khách có thể mong đợi giảm thời gian di chuyển với các nâng cấp của 

RapidRide. Các cải thiện dịch vụ bổ sung bao gồm:

 ▶ Xe buýt thường xuyên hơn—mỗi xe cách nhau 15 phút suốt cả ngày, mỗi ngày và ít 
nhất cách nhau 10 phút trong thời gian cao điểm đi lại

 ▶ Sẽ bổ sung thêm dịch vụ vào ban đêm và cuối tuần
 ▶ Làn tiếp cận doanh nghiệp và giao thông (BAT) được dành riêng cho các xe buýt và 
phương tiện đi vào và ra khỏi các doanh nghiệp

 ▶ Tín hiệu xe buýt ưu tiên
 ▶ Cải thiện riêng cho trạm chờ

Thiết kế nhận diện trạm 
RapidRide

1 Mái che

2 Thanh tựa

3 Ghế dài

4 Thùng chứa rác

5 Cột đèn dành cho người đi bộ

6 Đèn chiếu sáng theo yêu cầu khi 

nhấn nút

7 Cột điện công nghệ

Có thể sẽ thay đổi.

CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT Ý  
KIẾN CỦA QUÝ VỊ!

Đường dây nóng về Thi công:  
206-257-3079 rapidride@kingcounty.gov

Đăng ký nhận thông tin cập nhật dự án: 
www.kingcounty.gov/rapidride/h
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Các Câu Hỏi Thường Gặp về RapidRide H Line
RapidRide H Line là gì? 
RapidRide H Line, trước đây được gọi là Route 120, là 1 trong 10 tuyến đường đông đúc nhất của chúng ta. Tuyến đường kết nối từ 
các khu vực lân cận tại Burien, White Center và Phía Tây Seattle đến trung tâm thành phố Seattle dọc theo Third Avenue. RapidRide 
H Line sẽ mang lại kết nối cần thiết đến các tuyến xe buýt khác và tàu điện Link.

RapidRide H Line có gì khác so với Route 120? 
Các chuyến xe buýt trên RapidRide H Line sẽ chạy thường xuyên hơn, nối chuyến tin cậy, thời gian phục vụ nhiều hơn sẽ được thêm 
vào ban đêm và cuối tuần. Các trạm xe buýt sẽ được nâng cấp với nhà chờ mới, hệ thống chiếu sáng, thông tin chuyến xe đến theo 
thời gian thực để cải thiện trải nghiệm của quý vị. Vỉa hè, đường giao nhau và tín hiệu sẽ được cải thiện xung quanh các trạm dành 
cho người đi bộ, đi xe đạp và những người bị hạn chế khả năng di chuyển. Ngoài ra, các làn đường tiếp cận và chuyển tuyến (BAT) 
mới đến doanh nghiệp sẽ được bổ sung để cải thiện thời gian di chuyển cho việc chuyển tuyến và cung cấp khả năng tiếp cận đi 
đến các doanh nghiệp tốt hơn cho tài xế. 

Giờ thi công diễn ra khi nào và thời gian thi công sẽ kéo dài bao lâu?
Giờ làm việc thông thường cho dự án RapidRide H Line là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7:00 sáng đến 3:30 chiều, với một số công việc 
vào ban đêm và cuối tuần. Phần lớn việc thi công dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 3 năm 2023 với một số công trình sẽ kéo dài sau 
năm 2023.

Việc tiếp cận đến các doanh nghiệp có được duy trì trong suốt quá trình thi công không?
Khả năng tiếp cận đến các doanh nghiệp sẽ được duy trì trong suốt quá trình thi công. Chúng tôi đang liên hệ với những khu vực lân 
cận, doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng tại địa phương trước khi thực hiện thi công gần họ để thông báo về thời gian và địa điểm 
công việc sẽ diễn ra, cũng như những tác động có thể có. 

Tại sao việc thi công trước đây bị trì hoãn? 
Việc thi công RapidRide H Line trước đó đã bị trì hoãn do cuộc đình công của công nhân lái xe bê tông trên toàn khu vực, các vấn đề 
về chuỗi cung ứng và nguồn vật liệu hạn chế. Truy cập trang web của chúng tôi để đọc thêm về cách King County quản lý việc trì 
hoãn do các vấn đề về cung cấp bê tông.

Tại sao việc thi công lại bắt đầu ở những địa điểm mới trong khi những nơi khác chưa được hoàn thành? 
Vấn đề về chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến các dự án thi công trên toàn khu vực, đặc biệt là số lượng bê tông có sẵn hạn chế và 
không thể tính toán trước, đã dẫn đến việc các đội phải cân bằng công việc họ có thể làm với những vật liệu có sẵn để tiếp tục công 
việc đó. Để duy trì tiến độ tổng thể của dự án, chúng tôi đã bắt đầu tại một số địa điểm mới, nơi các đội có đủ nguồn lực và vật liệu 
để hoàn thành công việc, đồng thời tạm dừng một số công việc tại các địa điểm khác nếu cần thiết. Các đội đang tiếp tục đạt được 
tiến độ trong công việc trên toàn khu vực dự án và chúng tôi mong muốn có thể hoàn thành công việc tại một số địa điểm trên toàn 
khu vực dự án vào cuối mùa hè này.  

Nơi nào hiện đang thực hiện thi công?
Nơi các đội thực hiện thi công thay đổi theo từng tuần. Để biết thêm chi tiết về các địa điểm nơi công việc đang tiến hành, hãy xem 
phần “What’s Happening Now (Những Việc Đang Diễn Ra)” trên trang web dự án hoặc truy cập vào blog của chúng tôi để biết thêm 
thông tin. Quý vị cũng có thể đăng ký để nhận tin tức cập nhật về dự án tại đây.

Công việc nào sẽ được thực hiện trong những tháng mùa đông?
Các đội sẽ tập trung vào việc xây dựng nơi tạm trú, đào đất, đổ bê tông và tạo cảnh quan trong những tháng mùa đông. Hãy xem 
biểu đồ xây dựng để biết thêm thông tin chi tiết. Nhiệt độ thấp và mưa liên tục khiến công việc lát nền phải chuyển sang năm tới khi 
nhiệt độ ấm hơn trở lại. Tại những địa điểm tạm dừng thi công, chúng tôi sẽ cất giữ thiết bị, củng cố kiểm soát giao thông, bịt các hố 
để đảm bảo điều kiện đi lại an toàn.

https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2022/February/09-concrete-RFQ.aspx
https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2022/February/09-concrete-RFQ.aspx
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/travel-options/bus/rapidride/h-line.aspx
https://kingcountymetro.blog/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/travel-options/bus/rapidride/h-line.aspx#stay-connected

