
Proposed Route  Transit Center             

Replaced Routes Permanent Park & Ride

Link line 1 and 2 Link Stations

Route 324 Mới: UW Bothell đến Lake City

Tần suất (phút)*

Giờ 

cao 

điểm

Buổi 

trưa
Buổi tối

Ban 

đêm
Thời gian phục vụ**

Route 324 

Mới

Ngày 

trong tuần
30 30 30 30 5:30 sáng – giờ khuya

Thứ Bảy 30 30 30 30 5:30 sáng – giờ khuya

Chủ Nhật 30 30 30 30 5:30 sáng – giờ khuya

Route 372 

Được 

Thay Thế

Ngày 

trong tuần
15 15 30 30 5:30 sáng – giờ khuya 

Lưu ý: Route 372 không chạy giữa UW Bothell và Lake City vào các ngày cuối tuần.

Xe buýt này có thể chạy với tần suất như thế nào?

• Cung cấp dịch vụ địa phương cả ngày giữa Lake City, Lake Forest Park, 
Kenmore và Bothell that sẽ thay thế Route 372 hiện tại. Phần của phía nam 
Route 372 của NE 145th St. được thay thế bởi Route 72 mới.

• Route 324 mới cung cấp dịch vụ địa phương cuối tuần giữa Lake City và Bothell 

hiện không được cung cấp bởi Route 372 và chỉ được cung cấp tại các điểm 
dừng giới hạn bởi Sound Transit Express Route 522. Tuyến này bao phủ các 
khu vực tại phía nam Lake City của NE 145th St. sẽ không được phục vụ bởi 

Route 522 khi nó được thay đổi để phục vụ Trạm Shoreline South/148th.

• Tuyến này đáp ứng để phản hồi rằng Metro nhận được từ việc gắn kết Giai 
Đoạn I để duy trì dịch vụ địa phương và điểm dừng xe buýt cho các nhóm dân 
cư ưu tiên tại khu vực Bothell và Kenmore .

* 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.

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

Cung cấp dịch vụ trung 

chuyển ở những nơi có nhu 

cầu lớn nhất

Kết nối với các điểm 

đến chính
Nhiều chuyến xe buýt 

hơn vào các ngày cuối 

tuần

Tuyến Đề Xuất Link Light Rail Park & Ride Dài Hạn

Các Tuyến Được Thay thế Các Trạm Link


