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Metro và Sound Transit mong muốn những người đi xe buýt cho chúng tôi biết họ
nghĩ gì về dịch vụ xe buýt trên (và gần) State Route 520. Điều gì là quan trọng nhất
đối với quý vị? Chúng tôi đang cân nhắc cách kết nối những người đi xe buýt với xe
điện tại Bến xe Đại học Washington (University of Washington). Hoạt động tiếp thu ý kiến
từ cộng đồng của chúng tôi trong dự án này bắt đầu vào tháng này và sẽ kết thúc vào cuối năm 2017.
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Kết nối những người đi xe buýt với
Xe điện Link (Link Light Rail)

n nec t

Các tuyến xe buýt chúng tôi đang cân nhắc bao gồm
Metro: 252, 255, 257, 268, 277, và 311

Sound Transit: 540, 541, 542, 545, 555, và 556

Quý vị có sinh sống ở Redmond, Kirkland, Woodinville, hay các khu vực lân cận, hoặc đi xe buýt trong những khu
vực đó không? Quý vị có đến Đại học Washington hoặc khu trung tâm Seattle không? Nếu quý vị trả lời có cho cả
hai câu hỏi, vui lòng nói cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị.公車出行？您是否去華盛頓大學或西雅圖市中心？如果兩個問題的答案都是肯定的，請告訴我們您的想法。

Các cách tham gia

Trang Web

• Nộp đơn tham gia vào Nhóm
Tiếp thu Ý kiến (Sounding
Board), một nhóm tư vấn cộng
đồng (hạn đăng ký ngày 2 tháng 4 năm 2017).Metro và
Sound Transit sẽ chọn ra 15–20 thành viên của cộng đồng
để gặp mặt 8–10 lần và tư vấn cho chúng tôi về dự án
này (xem trang web của chúng tôi để có liên kết nộp đơn).

www.kingcounty.gov/
metro/520connections

• Thực hiện khảo sát trực tuyến của chúng tôi
(xem trang web của chúng tôi để có liên kết).

Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại: 206-263-9674
Hãy để lại tin nhắn với tên và số điện thoại của quý
vị. Chúng tôi sẽ gọi điện lại cho quý vị với một thông
dịch viên.
Gửi Email tới: haveasay@kingcounty.gov

• Tham gia vào một cuộc họp cộng đồng với chúng tôi
(xemtrang web của chúng tôi để có lịch họp).
• Gặp gỡ các nhân viên của Metro tại các trung tâm trung
chuyển và trao đổi với họ.
• Đăng ký nhận các cập nhật về dự án này
(xem trang web của chúng tôi để có liên kết).

www.facebook.com/kcmetro

@kcmetrobus #bus2link

www.youtube.com/user/KCDOTVideo

