


 
 

 

Dự án East Link Connections  
 

Thay Thế Route 167 chỉ giờ cao điểm – Giai đoạn 3 

 
Các Khu Vực Dân Cư Được Phục Vụ:  

• Renton, Kennydale, Newport Hills, Clyde Hill, University District 

 
Tóm Tắt Các Thay Đổi Được Đề Xuất: 

• Thay thế giữa Renton và Newport Hills Park và Ride Route 167 bằng 

Route 342 chỉ giờ cao điểm được điều chỉnh. 
• Hành khách đi đến University District có thể kết nối sang Route 270 

Thường xuyên mới và Link light rail ở trung tâm thành phố Bellevue. 
• Sự thay đổi này sẽ diễn ra vào năm 2023.  

 
Tại sao thay đổi này được đề xuất? 

• Cung cấp thêm dịch vụ cả ngày, đêm và vào cuối tuần.   

• Cung cấp dịch vụ đi lại trong tất cả thời gian phục vụ. 

 

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  15 - 25  -  - - - - - 

Đề xuất  Không phục 

vụ  
Không 

phục vụ  
Không 

phục vụ  
Không phục 

vụ  
Không 

phục vụ  
Không 

phục vụ  
Không 

phục vụ  

 
Thời gian phục vụ: 

 Ngày trong tuần Thứ Bảy Chủ Nhật 

Hiện tại 6:00 – 7:45 sáng; 2:35 – 

5:05 chiều 

- - 

Đề xuất Không phục vụ Không phục vụ Không phục vụ 

 

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

Giai Đoạn 1 và 2 như thế nào? 
• Nhiều dịch vụ ngoài giờ cao điểm. 

• Cải thiện kết nối đến các trung tâm trung chuyển. 

• Cải thiện các kết nối giữa Renton và Bellevue. 



• Không có thay đổi nào được đề xuất từ Giai đoạn 2. 

* Tần suất - Mỗi 15 phút hoặc sớm hơn sẽ có một chuyến xe buýt vào giờ cao điểm và 

mỗi 30 phút hoặc sớm hơn sẽ một chuyến có xe buýt vào giờ thấp điểm. 

* 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. 
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