Proyektong East Link Connections
Inalis na Iminungkahing Bagong Lokal na Route 202 –
Yugto 3
Mga Sineserbisyuhang Kapitbahayan:
• Bellevue Transit Center, Woodridge, Eastgate Park and Ride, Issaquah
Transit Center, Issaquah Highlands Transit Center.
Buod ng Mga Iminumungkahing Pagbabago:
• Bagamat iminungkahi ang rutang ito sa Yugto 2, hindi na ito iminumungkahi
sa Yugto 3.
• Pinapalitan ng binagong Route 203 ang iminumungkahing pagsaklaw sa
North Issaquah.
• Nagbibigay ang binagong Route 554 ng madalas na gagamiting alternatibo sa
pagitan ng Issaquah, Eastgate, at kabayanan ng Bellevue.
• Iminungkahi ang rutang ito upang masaklaw ang Woodridge. Kapag inalis
ang rutang ito, mawawalan ng serbisyo sa Woodridge sa pamamagitan ng
Richards Road, SE 26th St, 128th Ave SE, SE 27th St, 123rd Ave SE, SE 12th
St, 121st Ave SE hanggang SE 8th St.
• Ang Route 220 sa hilaga sa SE 8th St at ang Route 226 at 240 sa timog sa SE
Eastgate Way ay mga alternatibo sa loob ng 1 milya (1.6 kilometro).
Bakit iminumungkahi ang pagbabagong ito?
• Gagawing mas madalas ang serbisyo sa iba pang rutang may mas mataas na
pangangailangan.
• Binago ang Route 203 upang makapagbigay ng serbisyo sa North Issaquah.
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Paano nito natutugunan ang feedback na natanggap ng Metro sa Yugto 1
at 2?
• Gagawing mas madalas ang serbisyo sa mga pangunahing koridor na
nagkokonekta sa link.
• Mas gustong magkaroon ng mas madalas na serbisyo sa mga pangunahing
ruta kaysa mas maraming saklaw na hindi naman madalas.
* Madalas - Dumarating ang bus kada 15 minuto o mas mabilis pa sa matataong oras at kada 30
minuto o mas mabilis pa sa hindi matataong oras.
* Lokal – Buong araw na serbisyo ng bus na hindi nakakatugon sa pamantayan para sa pagiging
madalas.
* Matataong oras lang – Dumarating lang ang bus tuwing 5-9 a.m. at 3-7 p.m. Ito ang mga oras ng
araw kung kailan may pinakamaraming pasahero ang Metro at ang Sound Transit, na kadalasan ay
mga regular na oras ng pag-commute, mula Lunes hanggang Biyernes.

