
TUYẾN ĐƯỜNG CỦA ART
Đường cao tốc Buford là một hàng lang giao thông 
quan trọng trong khu vực băng qua Atlanta, 
Brookhaven, Chamblee, Doraville, và Quận DeKalb. 
Tuyến đường bận rộn nhất của MARTA (Đường 39) 
hiện phục vụ Đường cao tốc Buford. Tuyến đường 
ART sẽ đi giữa Trạm Trung Tâm Lindbergh và Trạm 
Doraville.

ART KHÁC BIỆT NHƯ THẾ 
NÀO VỚI DỊCH VỤ ĐỊA 
PHƯƠNG HIỆN TẠI? 
ART sử dụng công nghệ để cải thiện 
độ tin cậy. Bằng cách trang bị cho xe 
buýt và các tín hiệu giao thông với bộ 
phát đáp, các xe có thể được 
phương tiện ưu tiên và có thêm thời 
gian từ các tín hiệu giao thông để tiếp 
tục di chuyển thuận lợi. Điều này, kết 
hợp với việc phục vụ ít điểm dừng kết 
hợp hơn, cho phép xe buýt mang lại 
trải nghiệm vận chuyển hiệu quả hơn.

LỢI ÍCH CỦA ART 

TỜ THÔNG TIN

Tất cả cửa lên vào
Giảm thời gian đi lại
Cải thiện an toàn giao thông
Tăng độ tin cậy của 

   phương tiện giao thông

Buford Highway

Tạo kết nối nhanh hơn
Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính

  (GHG) và khí thải gây ô nhiễm
   không khí địa phương 

HUYẾT MẠCH VẬN CHUYỂN NHANH LÀ GÌ 
(ART)?
ART là một loại hình thức dịch vụ vận chuyển mới ở 
Vùng Atlanta sẽ tạo ra một hệ thống kết nối tuyến 
đường nhanh, thường xuyên trên các hành lang 
huyết mạch có mật độ cao và sử dụng hỗn hợp hiện 
có. Dịch vụ sẽ buýt ART thường hoạt động trong 
điều kiện giao thông hỗn hợp với các phương tiện 
khác và được đặc trưng bởi thời gian chờ ngắn hạn, 
mức độ ưu tiên của tín hiệu giao thông, làn đường 
nhảy vào hàng đợi và các tiện nghi nâng cao. 



LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP
MARTA sẽ tiến hành các cuộc họp trong suốt mùa hè và 
mùa thu để cung cấp thông tin về dự án và thu thập phản 
hồi nhằm đảm bảo bờ hành lang đáp ứng nhu cầu của 
cộng đồng hiện tại và trong tương lai. Để biết thêm thông 
tin và tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi, vui lòng truy 
cập:www.itsmarta.com/buford-highway.

CÁC TIỆN ÍCH ĐƯỢC XÉT TUYỂN CHO 
CÁC TRẠM GA ART

Chỗ ngồi
Bản chỉ dẫn kỹ thuật số thời gian hiện thực
Tăng cường ánh sáng
Đặt gần tín hiệu Hawk và đường băng qua
Máy quay an ninh
Kệ giá để xe đạp

DỰ ÁN NÀY BAO LÂU SẼ 
ĐƯỢC HOÀN THIỆN?
MARTA đã bắt đầu phát triển các thiết 
kế ý tưởng tiện nghi cho các nhà ga và 
ART, xác định vị trí nhà ga và tổ chức 
các cuộc họp công khai để thông báo 
và thu thập ý kiến đóng góp từ cộng 
đồng và những người đi phương tiện 
sử dụng Đường 39 và các dịch vụ vận 
chuyển địa phương. Dự án dự kiến 
hoàn thành vào cuối năm 2024. CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU

TỜ THÔNG TIN
Buford Highway
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DỰ ÁN PHÁT TRIỂN 
30% THIẾT KẾ 

THIẾT KẾ 
CUỐI CÙNG

SỰ THI CÔNG

DỊCH VỤ THỬ 
NGHIỆM DANH THU

HOÀN THÀNH 
DỰ ÁN

CONTACT:
TRACIE ROBERSON

EMAIL:
bufordhighway@itsmarta.com


