
 ) SEAدلیل مستخدم القطار في مطار سیاتل تاكوما الدولي (
) قد یبدو أمًرا شاقًا في البدایة، إال أن مبنى الركاب صغیر بما یكفي بحیث  SEAالسفر عبر مطار سیاتل تاكوما الدولي (على الرغم من أن 

فیما یلي دلیل حول كیفیة التنقل في مطار سیاتل   یمكنك الوصول بسھولة إلى المكان الذي ستذھب إلیھ في غضون دقیقتین إلى خمس دقائق فقط!
 الل نظام قطار مبنى الركاب. تاكوما الدولي من خ

 نصائح السفر: 

 استخدم الخریطة التفاعلیة الموجودة على موقع الویب للحصول على االتجاھات خطوة بخطوة إلى بوابتك مع وقت السفر  •
 ، مع خریطة تفاعلیة توضح موقعك الحاليAndroidو  iOSالمجاني، المتوفر ألجھزة  FlySEAأو قم بتنزیل تطبیق  •

 الوصول سھولة 
عند ) متصلة ببعضھا ویسھل الوصول إلیھا بعد أن تمر عبر نقاط التفتیش األمني.SEAجمیع شركات الطیران في مطار سیاتل داكوتا الدولي (

) ویمكنك الذھاب  TSAلن تضطر إلى إعادة دخول التفتیش الذي تجریھ إدارة أمن النقل (، )SEAوصولك إلى مطار سیاتل تاكوما الدولي (
انظر القائمة أدناه   إذا كنت تصل وتغادر على نفس شركة الطیران، ستكون بواباتك قریبة نسبیًا من بعضھا البعض. رة إلى رحلتك التالیة.مباش

 لشركات الطیران وبواباتھا. 

قد تتغیر المواقع، لذا تذكر أن تتحقق جیًدا من رحلتك وبوابة الرحلة مقابل تذكرة الطائرة أو الشاشات الموجودة في مبنى  
 .FlySEAالركاب أو تطبیق 

 مواقع شركات الطیران حسب البوابة: 

 ):Aer Lingusشركة طیران إیر لینجوس ( •
 Aالبوابات 

شركة الطیران المكسیكیة إیرومكسیكو  •
)AeroMexico:(  البواباتS 

 Aالبوابات   الخطوط الجویة الكندیة: •
 Sالبوابات  الخطوط الجوي الفرنسیة: •
 Cو Dو  Nالبوابات  خطوط أالسكا الجویة: •
 Dالبوابات  الخطوط الجویة األمریكیة: •
 Sالبوابات  ):ANAخطوط نیبون الجویة ( •
 Sالبوابات  الخطوط الجویة اآلسیویة: •
 Sالبوابات  انیة:الخطوط الجویة البریط •
 Sالبوابات  شركة طیران كاثي باسیفیك: •
 Sالبوابات  طیران كوندور: •
 Aو Sالبوابات  خطوط دلتا الجویة: •

 Sالبوابات  خطوط ھاینان الجویة: •
 Sالبوابات  الجویة:خطوط ھاواي  •
 Sالبوابات  شركة طیران أیسلندا: •
 Aالبوابات   الخطوط الجویة الیابانیة: •
 Aالبوابات  ):JetBlueخطوط جیت بلو الجویة ( •
 Sالبوابات   الخطوط الجویة الكوریة: •
 Sالبوابات   ):Lufthansaشركة طیران لوفتھانزا ( •
 Sالبوابات  الخطوط الجویة القطریة: •
 Sالبوابات  لسنغافوریة:الخطوط الجویة ا  •
 Bالبوابات  خطوط ساوث ویست الجویة: •
یرجى الرجوع إلى تذكرة السفر الخاصة   خطوط سبیریت الجویة: •

 بك
یرجى الرجوع إلى تذكرة السفر   خطوط صن كانتري الجویة:•

 الخاصة بك



 Sالبوابات  شركة طیران اإلمارات: •
 Sالبوابات  ):EVAشركة إیفا للطیران ( •
 Bالبوابات   خطوط فرونتیر الجویة: •

 Aالبوابات   الخطوط الجویة المتحدة: •
 Sالبوابات  خطوط فیرجین أتالنتیك الجویة: •
  Sالبوابات  ):Volarisخطوط فوالریس الجویة ( •

 نظرة عامة على مبنى الركاب 
یمكن الوصول إلى كل بوابة من خالل   ) من مبنى ركاب واحد بھ أربعة صاالت وقمرین صناعیین.SEAیتكون مطار سیاتل تاكوما الدولي (
) یرتدي قمیًصا أخضر، أو انتبھ  Pathfinderوجھتك، تحقق من الالفتات، أو اسأل مرشًدا (للوصول إلى  أنظمة القطارات الشمالیة والجنوبیة.

 للتعلیمات على متن القطار (بعدة لغات مختلفة). 

 كیفیة الوصول إلى الوجھة
العربیة والصینیة   یھ: یتم عرض الالفتات الرقمیة للقطارات بثماني لغات للمساعدة في دعم ركابنا لمعرفة المكان الذین یحتاجون الذھاب إل

ستعلن اسم المحطة المتوقف فیھا القطار حالیًا، واسم المحطة التالیة، ومعلومات   واإلنجلیزیة والیابانیة والكوریة والروسیة واإلسبانیة والفیتنامیة!
 أخرى مفیدة. 

 قطار مكوكي/الحلقة الصفراء بمبنى الركاب: 
 ). Yellow Loopأیًضا باسم الحلقة الصفراء (ثمة قطار مكوكي من مبنى الركاب یُعرف 

 !Dو  Cو Nوالبوابات  Aو  Bو Sالبوابات سیأخذك ھذا القطار إلى كل محور من محاور محطات القطار في   •
من ھنا یسھل االنتقال من  ویمكنك ركوب القطار المكوكي بین المحطتین إذا لزم األمر. Aو Dالبوابات  توجد ھذه المحطات عند  •

 حلقة قطار إلى آخر. 

 حلقة القطار الجنوبیة/الحلقة الزرقاء: 
د في  أو توج Sتعمل كل شركة طیران دولیة تقریبًا خارج البوابات   موجودة جمیعھا في الجانب الجنوبي من مبنى الركاب. Sو   Bو  Aالبوابات 

 الجانب الجنوبي من مبنى الركاب 

 وأسفل حافة السلم المتحرك  A3على الجانب اآلخر من البوابة   Aالمحطة تقع  •
 B20/21في نھایة الصالة أسفل الساللم المتحركة من البوابات  Bالمحطة تقع  •
 Sأسفل مستوى الصالة لجمیع البوابات  Sالمحطة تقع  •

 الشمالیة/الحلقة الخضراء:حلقة القطار 
تخدم ھذه الحلقة معظم رحالت خطوط أالسكا الجویة التي تعمل خارج البوابات   في الجانب الشمالي من مبنى الركاب. Cو Nو  Dتقع البوابات 

C وD وN . 

أسفل الساللم المتحركة عند  Cوأسفل الساللم المتحركة، وتقع المحطة  D2على الجانب اآلخر من البوابة  Dمحطة بوابات  تقع  •
 C11البوابة 

 Nأسفل مستوى الصالة لجمیع البوابات  Nمحطة بوابات  تقع  •
 " وقطع فنیة أخرى في كل محطة Cascadiaمؤخًرا وتضم قطعة فنیة زجاجیة جدیدة تسمى " Cمحطة بوابات تم تجدید  •



 لمساعدتك على التنقل في مبنى الركاب! FlySEAتطبیق   قم بتنزیل

 ****** 

  

https://www.portseattle.org/page/sea-tac-app
https://www.portseattle.org/page/sea-tac-app
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