
 
 
 

Dự án East Link Connections  

 

Route 202 Địa phương mới được đề xuất xóa bỏ- 
Giai đoạn 3 
 
Các Khu Vực Dân Cư Được Phục Vụ:  

• Bellevue Transit Center, Woodridge, Eastgate Park and Ride, Issaquah 

Transit Center, Issaquah Highlands Transit Center 

 
Tóm Tắt Các Thay Đổi Được Đề Xuất: 

• Mặc dù lộ trình này được đề xuất cho giai Đoạn 2, nó không còn được đề xuất 

cho Giai đoạn 3.  

• Route 203 được điều chỉnh thay thế phạm vi bao phủ đề xuất ở North 

Issaquah.  
• Route 554 được điều chỉnh cung cấp một lộ trình khác thường xuyên giữa 

Issaquah, Eastgate, và trung tâm thành phố Bellevue 

• Lộ trình này được đề xuất để cung cấp độ bao phủ ở Woodridge. Với lộ trình 

này được xóa bỏ, sẽ không có dịch vụ đến Woodridge qua Richards Road, SE 

26th St, 128th Ave SE, SE 27th St, 123rd Ave SE, SE 12th St, 121st Ave SE 
cho đến SE 8th St.  

• Route 220 đến phía bắc trên SE 8th St và Routes 226 và 240 đến phía nam 

trên SE Eastgate Way là những lộ trình khác trong vòng 1 dặm. 

 

Tại sao thay đổi này được đề xuất? 
• Cải thiện tần suất trên các lộ trình khác có nhu cầu cao hơn. 

• Route 203 được điều chỉnh để cung cấp dịch vụ ở North Issaquah.  

 

Tần suất xe buýt đến (bằng phút): 
 Ngày 

trong 
tuần 

  Thứ Bảy  Chủ Nhật  

 Giờ cao 

điểm 
6-9 giờ 

sáng và 3-

7 giờ tối 

 

Buổi 

trưa 
9 giờ sáng 

- 3 giờ 

chiều 

 

Ban đêm 
7 giờ tối - 

5 giờ sáng 

 

Ban 

ngày 
5 giờ sáng 

- 7 giờ tối 

 

Ban đêm 
7 giờ tối - 

5 giờ sáng 

 

Ban 

ngày 
5 giờ sáng 

- 7 giờ tối 

 

Ban đêm 
7 giờ tối - 

5 giờ sáng 

 

Hiện tại - - - - - - - 

Đề xuất 30 60 60 - - - - 

 
 

 

 



Thời gian phục vụ 
 Ngày trong tuần Thứ Bảy Chủ Nhật 

Hiện tại - - - 

Đề xuất 6 giờ sáng - 10 giờ tối - - 

 

 

Thay đổi này đáp ứng các ý kiến phản hồi mà Metro nhận được trong Giai 

Đoạn 1 và 2 như thế nào? 
• Cải thiện tần suất trên các hành lang then chốt kết nối với link. 

• Tần suất được ưu tiên trên các lộ trình then chốt với phạm vi bao phủ nhiều 
hơn với tần suất thấp. 

 

* Tần suất - Vào giờ cao điểm, mỗi 15 phút hoặc sớm hơn sẽ có một chuyến xe buýt và vào 
giờ thấp điểm, mỗi 30 phút hoặc sớm hơn sẽ một chuyến có xe buýt.  

* Địa phương - Dịch vụ xe buýt cả ngày không đáp ứng tiêu chuẩn về tần suất.  
* Chỉ vào giờ cao điểm - Chỉ có xe buýt từ 5-9 giờ sáng và 3-7 giờ tối. Đó là những thời 

điểm trong ngày mà Metro và Sound Transit có đông hành khách nhất, thường là vào giờ đi 

làm từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.  

 


