
Proposed Route  Transit Center             

Replaced Routes Permanent Park & Ride

Link line 1 and 2 Link Stations

Lynnwood Link Extension: Northgate đến Lynnwood City Center

Tần suất (phút)*

Giờ 

cao 

điểm

Buổi 

trưa
Buổi tối

Ban 

đêm
Thời gian phục vụ**

Lynnwood 

Link 

Extension

Ngày 

trong tuần
4 5 5 7,5 5:00 sáng – 12:45 sáng

Thứ Bảy 5 5 5 7,5 5:00 sáng – 12:45 sáng

Chủ Nhật 5 5 5 7,5 5:30 sáng – 11:30 tối

Chuyến tàu này có thể chạy tần suất như thế nào?

* Giờ cao điểm: 6-9:00 sáng/3-7:00 tối, Buổi trưa: 9:00 sáng – 3:00 chiều, Buổi tối: 7-10:00 tối, Ban đêm: 10:00 tối - 5:00 sáng
** Thời gian phục vụ làm tròn đến 15 phút gần nhất.

• Lynnwood Link Extension sẽ thêm năm trạm mới khi 1 Line và 2 Line mở tại 
phía bắc đến Lynnwood. Các trạm này bao gồm NE 130th St., Shoreline 
South/148th St., Shoreline North/185th St., Mountlake Terrace và Lynnwood City 

Center.

• Các trạm được thiết kế để dễ dàng kết nối với các dịch vụ xe buýt Sound 
Transit, King County Metro và Community Transit.

• Mỗi tuyến có thể chạy thường xuyên 8 phút một lần vào các giờ cao điểm, 10 
phút một lần vào các buổi trưa và 15 phút một lần vào các buổi tối.

• Cả 1 Line và 2 Line sẽ phục vụ tất cả điểm dừng giữa Trạm Lynnwood City 
Center và International District/Chinatown Station và có tần suất kết hợp lên đến

4 phút một lần vào các giờ cao điểm, 5 phút một lần vào các buổi trưa, buổi tối 
và cuối tuần, cũng như 7,5 phút một lần vào các buổi tối.

Để biết thêm thông tin, Lynnwood Link Extension | Bản đồ và tóm tắt dự án | Sound 
Transit

Chuyến tàu của tôi có thể thay đổi như thế nào? 
Các thay đổi đề xuất sẽ đáp ứng những nhu cầu sau:

Nối chuyến tin cậy và 

tiện lợi

Các chuyến tàu đến

thường xuyên hơn

Link

1 Line Hiện Tại

Lynnw ood Link

1 Line Mở Rộng

Các Trạm Link

Link

2 Line Hiện Tại

Lynnw ood Link

2 Line Mở Rộng

Để biết ngày mở cửa trạm Link tương lai, vui lòng xem trang w eb ST System Expansion

https://www.soundtransit.org/system-expansion/lynnwood-link-extension
https://www.soundtransit.org/system-expansion

