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Dự án East Link Connections   
 
Dự án thí điểm mới theo yêu cầu – Giai đoạn 3 
 
Các Khu Vực Dân Cư Được Phục Vụ:  

• Overlake, Crossroads, Bretton Wood, Rose Hill, Downtown Redmond 
 

Mô Tả Dịch Vụ 

Dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu kết nối mọi người trong một khu vực dịch vụ cụ thể đến 
và đi từ các trung tâm giao thông vận tải thường xuyên và các điểm đến cộng đồng địa 
phương quan trọng khác.  
Đây là cách thức dịch vụ được tiến hành: 

• Đăng ký xe đưa đón theo yêu cầu với ứng dụng hoặc thông qua tổng đài. 
• Giá vé bằng giá vé xe buýt Metro và vé của quý vị có thể chuyển sang dịch vụ 

giao thông vận tải khác. 
• Giờ đón khách là trong vòng 15-20 phút kể từ khi yêu cầu xe đưa đón. Địa điểm 

đón khách có thể yêu cầu quý vị đi bộ một quãng ngắn.  
• Một đầu hành trình của quý vị phải bắt đầu hoặc kết thúc tại một trong các trung 

tâm được chỉ định. Đầu kia của hành trình (điểm đến hoặc điểm đi) phải nằm 
trong khu vực dịch vụ. 

• Có sẵn phương tiện phù hợp với xe lăn. 
• Chuyến xe có thể đi chung với những hành khách khác của Metro. 

Loại dịch vụ này hiện được cung cấp tại các cộng đồng King County khác. Để tìm hiểu 
thêm về dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu hiện hoạt động tại King County, hãy truy cập 
trang web này. 
Đề xuất hiện tại là khu vực dịch vụ sẽ bao gồm các phần của khu phố Overlake, 
Crossroads, Bretton Wood, và Rose Hill giáp ranh với 140th Ave NE đến phía Tây, West 
Lake Sammamish Parkway đến phía đông, NE 87th St đến phía Bắc, NE 8 St đến phía 
Nam.  
Dịch vụ linh hoạt này sẽ phục vụ cho các trung tâm phương tiện giao thông công 
cộng sau đây:  

• Overlake Village Station Link light rail  
• Redmond Technology Station Link light rail  

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/travel-options/on-demand.aspx


• Downtown Redmond Station Link light rail  
• Crossroads Shopping Center  

Thời gian phục vụ đề xuất 

Dịch vụ này sẽ hoạt động 7 ngày một tuần từ 6:00 giờ sáng đến 8:00 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? 

• Nhiều cơ hội chuyển phương tiện để hành khách có thể di chuyển đến các điểm 
đến khác nhau tại địa phương và khu vực 

• Cải thiện và bổ sung các kết nối nội vùng.  
• Nhiều dịch vụ hơn vào ban đêm và cuối tuần. 
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