
Proposed Route Transit Center             

Replaced Routes Permanent Park & Ride

Link line 1 and 2 Link Stations

አዲስ Route 72: ከ Shoreline South/148th Station ወደ U District በ Lake City

ድግግሞሽ (ደቂቃዎች)*

ከፍተኛ እኩለ ቀን አመሻሽ ምሽት የአ ገልግሎት ቆይታ**

አዲስ Route 
72

የሳምንት ቀናት 15 15 15 30 5:30 a.m. – 1 a.m.

ቅዳሜ 15 15 15 30 5:30 a.m. – 1 a.m.

እሁድ 15 15 15 30 5:30 a.m. – 1 a.m.

የተቀየረ

Route372

የሳምንት ቀናት 15 15 30 30 5:30 a.m. (ጠዋት) –እኩለ ሌሊት

ቅዳሜ 15-30 15 30 30 6:15 a.m. (ጠዋት) –እኩለ ሌሊት

እሁድ 15-30 15 30 30 6:15 a.m. (ጠዋት) –እኩለ ሌሊት

ማሳሰቢያ፦ Route 372 በ Lake City እና University District መካከል የሚሄደዉ ቅዳሜ እና እሁድ ላይ ብቻ ነዉ።

የተቀየረ

Route 65

የሳምንት ቀናት 15 15 15 15-60 5 a.m. (ጠዋት) – 3 a.m. (ጠዋት)

ቅዳሜ 15 15 15 20-60 5 a.m. (ጠዋት) – 3 a.m. (ጠዋት)

እሁድ 15-20 15 20-30 30-60 5 a.m. (ጠዋት) – 3 a.m. (ጠዋት)

ይህ አዉቶብስ በምን ያክል ግዜ በዚ ሊያልፍ ይችላል?

• Route 72 Lake City፣ U Village፣ U District፣ Victory Heights እና the 

Shoreline South/148th Station በሚያገናኙ የምሽት አገልግሎትን ጨምሮ ቀኑን ሙሉ

ተደጋጋሚ አገልግሎት ይሰጣል።

• ከ Link እና 522 BRT ጋር ተደጋጋሚ ኙኝነቶችን ለመፍጠር Lake City ከ Shoreline 
South/148th Station በ NE 145th St. በአጭር እና አስተማማኝ የመተላለፍያ ግዜ ያገናኛል።

• Route 72 የ NE 145th St. ደቡብ Route 372 ክፍል የሚተካ ሲሆን የአሽከርካሪዎችን ፍላጎት

ለማሟላት ተጨማሪ አገልግሎት እየሰጠ ነው። አሁን ባለዉ Route 372 ከ 85% በላይ የአሽከርካሪው

እንቅስቃሴ south of NE 145th St ላይ ይከሰታል።

• የ Route 372 north of NE 145th St. ክፍል በአዲስ ከባብያዊ Route 324 ተተክቷል። ይህ

ለዉጥ Metro ፍላጎቶች ብዙ በሆኑበት ቦታ አገልግሎት ለማቅረብ ያስችለዋል።

* 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።

የእኔ አውቶቡስ እንዴት እየተቀየረ ሊሆን ይችላል? 
የታሰቡ ለውጦች ለሚከተሉት ፍላጎቶች ምላሽ ይሰጣሉ፦

አውቶቡስ በኋላ ወደ ምሽት

ይሠራል

ከዋና መድረሻዎች ጋር ይገናኛል አስተማማኝ እና

ምቹ መተላለፍያዎች

አዉቶብስ ይመጣል

በብዛት

የታቀደ Route Link Light Rail

የተቀየረ Route የ Link ጣብያዎች

ለወደፊት የ link  ጣብያ መክፈቻ ቀኖች እባክዎ ST System Expansion ድረ ገጽን e ን ይመልከቱ

https://www.soundtransit.org/system-expansion

