
RapidRide  Line sắp đến phía nam 
quận King

King County Metro sẽ mang dịch vụ xe buýt RapidRide đến phía nam 
quận King.  Tuyến RapidRide  line đem lại dịch vụ xe buýt nhanh 
chóng, thường xuyên và tin cậy hơn cho người dân khu vực Renton, 
Kent, Auburn và các vùng lân cận. Tuyến RapidRide  Line sẽ nâng cấp 
tuyến 160 hiện tại, trước đây là tuyến 169 và 180, từ ga Auburn đến 
Renton. Metro hiện đang vận hành 6 tuyến xe buýt RapidRide trên 
toàn quận, đây là dịch vụ xe buýt tin cậy hơn, đưa hành khách đến 
đúng nơi, đúng giờ.

Xây dựng dựa trên kết nối trước đó
Thiết kế của Metro cho tuyến RapidRide  Line được xây dựng dựa trên 
các đầu tư và kết nối trước đó với cộng đồng phía nam quận King. Metro 
đã lắng nghe các nội dung chính sau, từ đó định hình thiết kế dự án 
cũng như các chiến lược truyền thông:

 Thêm lượt phục vụ để dịch vụ xe buýt được thường xuyên và 
đúng giờ hơn, ban ngày cũng như ban đêm và cuối tuần.

 Cung cấp thêm lựa chọn về di chuyển công cộng, đáp ứng nhu 
cầu của cộng đồng, bao gồm xe buýt RapidRide và các loại hình 
dịch vụ linh hoạt khác.

 Phục vụ các khu vực dịch vụ và tiện ích cộng đồng như trung 
tâm thương mại, bến xe trung tâm, trung tâm y tế, trường học, 
và các khu vực dân cư khác.

 Thêm nhiều địa điểm trạm dừng giúp việc tiếp cận được dễ 
dàng, thuận tiện.

 Đem lại nhiều kết nối đến giao thông công cộng và tăng khả 
năng tiếp cận các trạm dừng hơn.

 Tiếp tục sứ mạng đem lại bình đẳng và đáp ứng nhu cầu của các 
cộng đồng đã không được đối xử tốt trong quá khứ.
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Chúng tôi muốn lắng nghe Quý vị!

Ghé vào diễn đàn trực tuyến của 
chúng tôi tại  RapidRide line.com 
để tìm hiểu thêm về:

 Thay đổi về đường sá nhằm giúp 
xe buýt di chuyển nhanh chóng và 
tin cậy hơn.

 Vỉa hè, lối đi mới cùng các dự án khác để việc tiếp cận xe buýt được an toàn 
và dễ dàng hơn.

 Các đặc trưng khi thiết kế trạm dừng, bao gồm hệ thống chiếu sáng, chỗ 
ngồi, các biện pháp bảo vệ khi thời tiết xấu, v.v.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc:    
rapidride@kingcounty.gov

Cách thức tham gia góp ý cho dự án:

Ghé vào diễn đàn trực tuyến của chúng tôi.    
Tìm hiểu và góp ý trực tuyến từ ngày 28 tháng 1 đến 20 tháng 2 tại 
RapidRide  line.com.

Liên lạc Metro. Gọi hoặc email đến Lluvia Ellison-Morales, Giám đốc 
truyền thông và đối ngoại của RapidRide, theo số 206-263-9768 hoặc  
rapidride@kingcounty.gov.

Đăng kí nhận cập nhật dự án. Đăng kí để nhận email cập nhật thường 
xuyên về dự án tại kingcounty.gov/metro/iline.

Diễn đàn trực tuyến hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Hoa. Nếu Quý vị muốn truy cập thông tin bằng ngôn ngữ 
khác, vui lòng gọi Đường dây hỗ trợ ngôn ngữ của quận King theo số  206-553-3000.
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Liên lạc Metro:
Lluvia Ellison-Morales  
Giám đốc truyền thông và đối ngoại của RapidRide
theo số 206-263-9768 hoặc | rapidride@kingcounty.gov

Tại sao cần nâng cấp lên dịch vụ xe buýt RapidRide?

Để phục vụ nhiều hành khách hơn: Tuyến 160, trước đây là 
tuyến 169 và 180, là một trong những tuyến đông khách nhất phía 
nam quận King, chuyên chở gần 8,000 lượt hành khách mỗi ngày 
trong tuần.

Cải thiện mạng lưới giao thông công cộng: Tuyến  Line sẽ 
kết nối hành khách di chuyển trên các tuyến RapidRide F Line, xe 
buýt Sound Transit, tàu Sounder và xe buýt địa phương.

Nâng cao trải nghiệm của khách hàng: RapidRide được thiết 
kế nhất quán như một dịch vụ xe buýt nhanh chóng, tin cậy và 
thường xuyên. Xe có 3 cửa ra vào giúp việc lên xuống xe của hành 
khách được nhanh chóng, dễ dàng nhất là hành khách có khó khăn 
về di chuyển.

Lợi ích của dự án?

Dịch vụ đáng tin cậy: Dịch vụ xe buýt RapidRide thường xuyên 
và đúng giờ hơn, đặc biệt thêm lượt phục vụ vào ban đêm và cuối 
tuần.

Nâng cấp các trạm dừng xe:  Hầu hết trạm dừng xe buýt 
RapidRide sẽ có hệ thống đèn chiếu sáng, bảng thông tin giờ xe đến 
và nhiều chỗ ngồi chờ.

Tiếp cận được dễ dàng hơn: Metro đang hợp tác với địa phương 
để cải thiện lối đi bộ, lối băng qua đường, và các lối dẫn đến trạm 
xe buýt để bảo đảm trải nghiệm an toàn và thuận tiện.

Tiến độ dự án

Mùa Xuân - Hè 2019: Metro kết nối với cộng đồng và đối tác để ra 
các phác thảo sơ bộ và thông tin về địa điểm đặt trạm dừng, thay đổi 
trong dịch vụ, các dự án cải thiện việc tiếp cận đến dịch vụ xe buýt. 

Mùa Thu 2019 – Thu 2020: Metro sử dụng ý kiến đóng góp của cộng 
đồng để định hình và hiệu chỉnh thiết kế sơ bộ. Vào tháng 9 năm 2020, 
gộp hai tuyến 169 và 180 để hình thành tuyến 160.

Mùa Đông 2020 - Mùa Thu 2021: Tiến hành công tác thực địa 
cũng như phối hợp với chủ sở hữu bất động sản và doanh nghiệp dọc 
tuyến đường. Thu thập phản hồi về các khái niệm thiết kế cuối cùng.

2024:  Khởi công.

2025: RapidRide  Line đi vào hoạt động.


