
) الموصل إلى مطار سیاتل Linkكل ما ترید معرفتھ عن خط السكك الحدیدیة الخفیفة لینك ( 
 تاكوما الدولي

شخص یستخدمون   5800، فأنت واحد من (SEA)إذا كنت قد استخدمت النقل العام للوصول إلى مطار سیاتل تاكوما الدولي 
وھو  - ) Sound Transit) بالمطار التابع لشركة ساوند ترانزیت (Linkیومیًا محطة خط السكك الحدیدیة الخفیفة لینك (

تتراوح قیمة تذكرة االتجاه  حد أكثر الطرق فعالیة من حیث التكلفة والكفاءة للوصول إلى المطار عند السفر من مدینة سیاتل.أ
دقیقة بالقطارات التي تصل كل ست   40دوالر وتستغرق الرحلة حوالي  3.25إلى  2.25الواحد من وسط مدینة سیاتل من 

 دقیقة.  15إلى 

إذا  ة قصیرة سیًرا على األقدام من مبنى الركاب، وھي مسافة مساویة لطول صالة المطار تقریبًا. تقع المحطة على بعد مساف
وجدت أن سیر ھذه المسافة أمًرا صعبًا، ولیس فرصة لتسیر بضع خطوات، فإن مطار سیاتل تاكوما الدولي یقدم خدمة 

وسألنا المسافرین عما یریدون معرفتھ عن خط  عربات شاتل كھربائیة لك وألمتعتك لنقلك من المحطة إلى مبنى الركاب.
 ) وفیما یلي ما أخبرونا بھ. Linkالسكك الحدیدیة الخفیفة لینك (

 ؟(Link)كیف یمكنني الوصول من مبنى الركاب إلى خط السكك الحدیدیة الخفیفة لینك 
 المطار.فھو متصل بالطابق الرابع من جراج  بمجرد القیام بذلك، لن یكون األمر صعبًا.

 وابحث في الخریطة واحصل على االتجاھات خطوة بخطوة من المكان الذي تتواجد فیھ.  FlySEAقم بتنزیل تطبیق 

 وتذكر إحضار األمتعة التي تكون مناسبة للوضع أسفل المقعد أو في نھایة القطار. 

 ؟(Link)ھل یسھل الوصول إلى خط السكك الحدیدیة الخفیفة لینك 
تتوفر خدمة نقل مكوكیة مجانیة بین محطة المطار ومبنى   فرة من المحطة، وبمجرد وصولك إلى المطار.نعم، والخدمات متو

 الركاب بالمطار.

قم بزیارة الموقع اإللكتروني الخاص بشركة ساوند ترانزیت وكذلك الموقع اإللكتروني الخاص بمطار سیاتل تاكوما الدولي 
 الوصول.لمزید من معلومات حول سھولة 

 من الذي یمكنھ استخدام خدمة عربات النقل المكوكیة الكھربائیة وكم تكلفتھا؟

دقائق فقط بین العربات   10إلى  5مع وقت انتظار مدتھ من  ھذه العربات مجانیة ویمكن للجمیع استخدامھا. - إلیك مفاجئة 
وتعمل عربات النقل المكوكیة  إال إذا كنت ترغب في ذلك.المكوكیة، لم تعد مضطًرا لسیر المسافة بین المحطة ومبنى الركاب 

صباًحا عند المدخل إلى الممر بالمحطة أو جنوب المصاعد الزرقاء المجاورة لمبنى   12:00صباًحا و 5:00بین الساعة 
 كاب. فقط أخبر السائق بشركة الطیران التي تسافر معھا، وسیقوم بتوصیلك إلى الجزء المناسب من مبنى الر الركاب.

https://www.portseattle.org/blog/all-you-ever-wanted-know-about-link-light-rail-sea-airport


 لماذا ال یوجد ممر متحرك بین المحطة ومبنى الركاب؟ 
فقد تم بناء أرضیات الكراج بما یسمى   ھذه فكرة رائعة، لكن لسوء الحظ، البنیة التحتیة لجراج المطار لن تدعم ممًرا متحرًكا.

ي الخرسانة وممتدة ) مما یعني أن الكابالت مضمنة ف post-tension cabling system"نظام الكابالت الحقة الشد" (
ویحتاج الممر المتحرك إلى مساحة قدمین تقریبًا أسفل السطح ألجھزتھ الداخلیة، مما یعني أن تركیب   إلنشاء دعم ھیكلي.

ونظرنا أیًضا في تركیب الممر  النظام سیتطلب قطع الكابالت الحقة الشد لخرسانة الكراج وزعزعة استقرار الھیكل اإلنشائي.
لن نقم أبًدا بتوفیر حل یعطي   ج ولكن كان ھناك خطر أن تصطدم رؤوس المسافرون بكمرات السقف.فوق أرضیة الجرا

 األولویة للراحة على السالمة.

 لماذا لم یتم بناء المحطة بالقرب من مبنى الركاب؟
ره على شكل جراج  ، والذي أثر بدو1949یعود ھذا إلى بناء مبنى الركاب بالمطار على شكل حلقة مرتدة في عام  سؤال جید!

إذا كانت مسارات القطارات تعكس منحنى طریق المطار، سیتعین على القطارات أن تبطئ بشكل   المطار والطرق بینھما.
بدالً من ذلك، قررت شركة ساوند ترانزیت أن یكون الطریق المستقیم   كبیر وھذا من شأنھ أن یؤثر على سرعة المسار بأكملھ. 

یسمح الموقع الحالي أیًضا للمیناء بمزید من المرونة للتطویر المستقبلي لطرق   قلیل أوقات االنتقال. شرق الجراج أكثر كفاءة وت
 المطار مع زیادة حجم حركة المرور. 

 ما المسافة بین المحطة ومبنى الركاب؟ 
دقائق سیًرا على وھي على بعد حوالي سبع إلى تسع  یاردة. 316قدًما أو  950تبلغ المسافة من المحطة إلى مبنى الركاب 

 األقدام من مكتب استالم األمتعة الخاص بخطوط أالسكا الجویة.
 

 وقد تكون المسافات المكافئة األكثر منطقیة بالنسبة لك كما یلي: 

 مربع سكني واحد بمدینة نیویورك •

 أكبر بقلیل من ثالثة مالعب كرة قدم •

 ضعف ارتفاع برج سبیس نیدل (بدون الدرج!)  1.57 •

 خطوة  10,000فقط على عداد الخطوات الخاص بك من عدد خطواتك الیومیة المقدر بـ خطوة  379 •

 في ملعب باندون دیونز للجولف  6الحفرة رقم  •

 Cأو  Bنفس طول الصالة  •

 Dأقل بقلیل من الصالة  •



 ما الذي فعلھ المطار لتحسین التجربة من خالل ممر الجراج؟
وأضاف المیناء أیًضا   بات نقل مكوكیة كھربائیة مجانیة لنقل الركاب.، كان التحسین األول ھو إضافة عر2017في عام 

لوحات لمقاومة للعوامل الجویة لحمایة المسافرین من الریاح واألمطار التي یمكن أن تأتي من الشمال وحواجز في الجنوب  
 ضل.أخیًرا ولیس آخًرا، تم تركیب إضاءة والفتات أف لفصل المشاة عن حركة المرور في الجراج.

 إلى جانب المطار، ما الذي یمكن الوصول إلیھ أیًضا من المحطة؟
موقع السكك الحدیدیة الخفیفة ھذه المحطة سّھل الوصول إلى المطار وإلى مدینة سیتاك أیًضا واألشخاص الذین یعملون 

 ید من الفنادق والشركات. من العد  -یمكن قطعھا سیًرا على األقدام  - وتقع المحطة على مسافة قریبة  بالقرب من المطار.

 FlySEAتطبیق  تنزیل 

**** 
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