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Tin đồn: “Tuyến Xe Buýt Nhanh (Bus Rapid Transit) sẽ thay thế cho một tuyến không được sử dụng mấy."
Sự thật: Tuyến Xe Buýt Nhanh (Bus Rapid Transit, BRT) của Pierce Transit sẽ nâng cấp Tuyến số 1 của
Pierce Transit – tuyến địa phương có lưu lượng hành khách cao nhất ở Quận Pierce – để tuyến
này hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy hơn, từ đó xe buýt có thể tránh những đoạn đường đông và
đưa hành khách tới điểm đến sớm hơn.
Tin đồn: "Dự án BRT sẽ loại bỏ những làn đường sử dụng chung."
Sự thật: Sẽ không có làn đường sử dụng chung nào bị loại bỏ, bởi chúng tôi cam kết tạo điều kiện để xe cộ
tiếp tục lưu thông.
Tin đồn: "BRT sẽ khiến nhà cửa và cơ sở kinh doanh phải phá dỡ vì Pacific Avenue sẽ được mở rộng."

Sự thật: Đường hành lang sẽ được mở rộng khi cần thiết để bổ sung làn mới cho BRT. Nhóm thu mua bất
động sản của BRT đã gửi thông tin qua đường bưu điện tới tất cả các chủ sở hữu nhà và cơ sở
kinh doanh có bất động sản có thể được xác định là sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, nhóm đã
liên lạc trực tiếp với chủ sở hữu của 116 thửa đất.
Nếu quý vị tin là bất động sản của mình sẽ bị ảnh hưởng, chúng tôi sẵn lòng lắng nghe ý kiến của
quý vị. Nhóm chúng tôi rất hân hạnh được giải đáp mọi thắc mắc và mối quan ngại liên quan đến
những ảnh hưởng của thiết kế BRT đối với nhà đất của quý vị, định giá bất động sản và mọi tác
động khác mà tuyến Xe Buýt Nhanh có thể gây ra đối với nhà đất của quý vị. Vui lòng liên hệ chúng
tôi qua email theo địa chỉ BRT@PierceTransit.org hoặc số điện thoại 253.581.8016.
Tin đồn: "BRT sẽ dẹp hết tất cả những chỗ đậu xe dọc Xa Lộ Tiểu Bang (State Route) 7."
Sự thật: Dự án BRT của Pierce Transit sẽ dẫn đến việc giảm số chỗ đậu xe dọc tuyến đường dài 14,4 dặm
của dự án này; đoạn đường từ S 38th đến S 56th trên Pacific Avenue hiện có số chỗ đậu xe trên
đường lớn nhất. Tuy nhiên, dự án sẽ không loại bỏ hết tất cả các chỗ đậu xe dọc tuyến đường
của dự án.
Tin đồn: "Một số người lo ngại về mức độ an toàn dọc hành lang BRT."
Sự thật: Pierce Transit đang phối hợp chặt chẽ với Sở Giao Thông Tiểu Bang Washington (Washington State
Department of Transportation, WSDOT), Quận Pierce và Thành Phố Tacoma để nâng cao mức độ an
toàn dọc đường hành lang. Nhiều hạng mục an toàn đang được tích hợp vào cơ sở hạ tầng, trong
đó có 22 khu vực đảo giao thông cho người đi bộ ở dải phân cách giữa, các lối đi bộ qua đường có
đèn tín hiệu được cải tạo hoặc mới bổ sung, và đường đi được cải tạo cho lực lượng ứng cứu
khẩn cấp. Ngoài ra, các vòng xuyến – giúp cải thiện độ an toàn nhờ lưu lượng giao thông thông
suốt hơn – đang được cân nhắc tại một số giao lộ hiện đã có đèn tín hiệu. Sang trang để xem tổng
quan các hạng mục cải tạo an toàn.

BRT

NHIỀU CHUYẾN
Xe buýt sẽ chạy 10-15
phút/chuyến

PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI
KHUYẾT TẬT

Xe buýt rộng hơn, cho phép xe
lăn ra vào dễ dàng hơn

KẾT NỐI TỐT
Các trạm dừng quan
trọng nối liền Tacoma
và Spanaway

NHANH CHÓNG
Ðược hệ thống tín hiệu
giao thông ưu tiên

DỄ DÀNG LÊN XE
Sàn xe nâng hạ &
nhiều cửa giúp hành
khách lên xe dễ dàng

ĐÁNG TIN CẬY
Các chuyến xe được hỗ
trợ bởi thông tin theo
thời gian thực

"BRT tốn kém lắm, chúng ta làm sao trang trải nổi."
Theo
ước tính, BRT của Pierce Transit sẽ có chi phí là 170 triệu USD, được chi trả một phần lớn từ
Tin đồn:
Sự thật: kinh phí của Sound Transit và tiền tài trợ tiềm năng từ Cục Quản Lý Giao Thông Công Cộng Liên
Bang (Federal Transit Administration). Tiền tài trợ của liên bang chính là tiền thuế của quý vị trở lại
với cộng đồng quý vị nhằm cải thiện các dịch vụ và chất lượng cuộc sống cho chính quý vị. BRT
của Pierce Transit là một lựa chọn phù hợp hơn với ngân sách so với toa tàu điện nội đô và đường
sắt nhẹ – mà không phải đánh đổi hiệu suất và độ tin cậy.
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Nhận Tin Tức Cập Nhật

Truy cập PierceTransit.org/
Kết Nối Liên Tục › Nhập địa chỉ email ›
Chọn "Bus Rapid Transit"
(Xe Buýt Nhanh)
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Liên Lạc
Ghé thăm chúng tôi tại www.RideBRT.com
Email BRT@PierceTransit.org
Ðường Dây Ðiện Thoại BRT 253.983.3407
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Kết Nối với Chúng Tôi qua
Mạng Xã Hội

Parkland Transit Center
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Facebook.com/PierceTransit
Twitter.com/PierceTransit
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Spanaway

Instagram.com/PierceTransit
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Lối Đi Bộ Qua Đường có Đèn Tín
Hiệu Cải Tạo hoặc Mới Bổ Sung
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Vòng Xuyến
Ðảo Giao Thông cho Người Ði Bộ
Lối Ra Vào cho Lực Lượng
Lần cập nhật bản đồ gần
Ứng Cứu Khẩn Cấp
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nhất là tháng 12 năm 2020

Spanaway Transit Center
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