
Proposed Route Transit Center             

Replaced Routes Permanent Park & Ride

Link line 1 and 2 Link Stations

የተሻሻለዉ Route 322: ከ Kenmore Park & Ride ወደ First Hill

ይህ አዉቶብስ በምን ያክል ግዜ በዚ ሊያልፍ ይችላል?

የእኔ አውቶቡስ እንዴት እየተቀየረ ሊሆን ይችላል? 

* ከፍተኛ 6-9  a.m. (ጠዋት)/3-7  p.m. (ከሰዓት)፣ እኩለ ቀን፦ 9 a.m. – 3 p.m. (ከሰዓት)፣ አመሻሽ፦ 7-10 p.m. (ሌሊት)፣ ምሽት፦

10 p.m. (ሌሊት) – 5 a.m. (ጠዋት)

** የአገልግሎት ቆይታ ወደ ቅርቡ 15 ደቂቃዎች ተጠጋግቷል።

• በ Kenmore፣ Lake Forest Park፣ Lake City፣ Northgate እና First Hill መካከል የበለጠ

ተደጋጋሚ የማሳፈርያ ብቻ አገልግሎት ይሰጣል።

• ከ Roosevelt ጣብያ ይልቅ Northgate ጣብያን ለማገልገል Route ያስተካክላል እና በ Routeጽ 302 እና

303 ከ Northgate ወደ First Hill የሚሰጠዉን እና በ Route 320 ከ Kenmore ወደ South Lake 
Union የሚሰጠዉን የማሳፈርያ ብቻ መገናኛዎችን ይተካል። ይህ ለዉጥ Metro በፕሮጀክቱ አካባቢዎች ላይ ፍላጎቶች
በጣም በሚበዙበት የትራንዚት አገልግሎቶችን ኢንቨስት እንዲያደርግ ያስችለዋል።

• ይህ ለዉጥ ከ Sound Transit Express Route 522 ለዉጦች ጋር Metro እና Sound Transit 
ማቆሚያዎች አገልግሎት በማይሰጡበት Lake City Way NE መካከል 20th Ave NE እና 15th Ave NE 
ላይ የአገልግሎት ክፍተት ይፈጥራል።

የታሰቡ ለውጦች ለሚከተሉት ፍላጎቶች ምላሽ ይሰጣሉ፦

አዉቶብስ ይመጣል

በብዛት

ፍላጎቶች በጣም በሚበዙበት ቦታ

የትራንዚት አገልግሎቶችን ይሰጣል
ከዋና መድረሻዎች ጋር ይገናኛል

የታቀደ Route Link Light Rail የትራንዚት ማእከል

የተቀየረ Route የ Link ጣብያዎች ቋሚ Park & Ride

ድግግሞሽ (ደቂቃዎች)*

ከፍተኛ እኩለ ቀን አመሻሽ ምሽት የአ ገልግሎት ቆይታ**

የተሻሻለ

Route 
322

የሳምንት ቀናት 15 - - -

5:15 a.m. (ጠዋት)– 8:45 
a.m. (ሌሊት)
3:30 p.m. (ከሰዓት) – 7 
p.m. (ከምሽቱ)

የተቀየረ

Route 
322

የሳምንት ቀናት 30-60 - - -

5:45 a.m. (ጠዋት)– 8:45 
a.m. (ጠዋት)
4 p.m. (ከሰዓት)– 7:45 
p.m. (ከምሽቱ)

የተቀየረ

Route 
302/303

የሳምንት ቀናት 15-30 - - 30-60

5:30 a.m. (ጠዋት) – 7:15 
a.m. (ሌሊት)
3:30 p.m. (ከሰዓት) – 7:45 
p.m. (ከምሽቱ)

የተቀየረ

Route 
320

የሳምንት ቀናት 30 - - -

5:30 a.m. (ጠዋት)– 9:30 
a.m. (ከረፋዱ)
3:30 p.m. (ከሰዓት) – 6:30 
p.m. (ከምሽቱ)


