
Proposed Route Transit Center             

Replaced Routes Permanent Park & Ride

Link line 1 and 2 Link Stations

የተሻሻለ Route 75: ከ U District ወደ Lake City በ Sandpoint Way NE

ድግግሞሽ (ደቂቃዎች)*

ከፍተኛ እኩለ ቀን አመሻሽ ምሽት የአገልግሎት ቆይታ**

የተሻሻለ

Route 75

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

ቅዳሜ 30 30 30 30 5:30 a.m. – 1 a.m.

እሁድ 30 30 30 30 5:30 a.m. – 1 a.m.

የተቀየረ

Route 75

የሳምንት ቀናት 10-15 15 15 30
5 a.m. (ጠዋት) –
1:30 a.m. (ሌሊት) 

ቅዳሜ 15 15 15 30
5:30 a.m. (ጠዋት) –
1:30 a.m. (ሌሊት) 

እሁድ 30 15 15 30
5:30 a.m. (ጠዋት) –
1:30 a.m. (ሌሊት) 

ይህ አዉቶብስ በምን ያክል ግዜ በዚ ሊያልፍ 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።

• የተሻሻለዉ Route 75 Lake City ዉስጥ አዲስ ሰሜናዊ ተርሚናል አለዉ እና ካሁን በኋላወደ

Northgate Station በ NE 125th St. እና 5th Ave NE አድርጎ አይቀጥልም። በ Lake 
City እና Northgate የነበረ አገልግሎት በአዲስ Route 61 ተተክቷል በተጨማሪበ NE 125th 

St. የነበረ አገልግሎት በተሻሻለ Route 65 ተተክቷል።

• የተሻሻለዉ Route 75 አሽከርካሪዎችን the U District Station፣ UW campus፣ U 

Village፣ Magnuson Park፣ እና Lake City መካከል ማገናኘቱን ይቀጥላል።

• በሳምንት ቀናት እንዲሁም ቅዳሜ እና እሁድ ላይ የ Route 75 ድግግሞሽ ቀንሷል። ከU District ዉጪ

የአሁኑ Route 75 በአንፃሩ አንስተኛ አሽከርካሪዎች አሉት። ወደ Lake City የሚወስደዉን Route
ማሳጠር እና ድግግሞሹን መቀነስ Metro በፕሮጀክት አካባቢ ውስጥ በፍትሃዊነት ቅድሚያ በሚሰጣቸው

ቦታዎች ላይ ሀብቶችን ፍላጎት ከፍተኛ ወደሆነበት ቦታ ለማዛወር ያስችለዋል።

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

ፍላጎቶች በጣም በሚበዙበት ቦታ

የትራንዚት አገልግሎቶችን ይሰጣል

ከዋና መድረሻዎች ጋር ይገናኛል አስተማማኝ እና

ምቹ መተላለፍያዎች

የታቀደ Route Link Light Rail

የተቀየረ Route የ Link ጣብያዎች


