63 Fondren –工作日 – 调整班车以缓解过度拥挤。
70 Memorial –7日/周– 调整时刻表，以更好地配合交通
状况，并改善到达和离开时间。
72 Westview –7 日/周– 调整时刻表，以更好地配合交通
状况，并改善到达和离开时间。

418 Harris County Jury Shuttle – 工作日 –7/16/18生
效，通过Fannin – St Joseph – Brazos – Jefferson –San
Jacinto延长路线，以更好地为临时法院提供服务。
METRO Rail Red Line – 工作日 – 单程运行时间从55分钟
缩短到52分钟.
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73 Bellfort –工作日 – 增加早上6:58和7:10西行以及下午
2:56和3:20东行班车以缓解挤迫情况
85 Antoine/Washington –工作日 – 调整时刻表，以更好
地配合交通状况，并改善到达和离开时间。
87 Sunnyside – 7日/周 – 调整时刻表，以更好地配合交通
状况，并改善到达和离开时间。
153 Harwin Express –工作日 – 增加早上6:25西行以及下
午4:12和4:48东行班车，调整班车时间，以缓解挤迫。

Điều Chỉnh Dịch Vụ METRO
cho Tháng Hai Năm 2019

217 Cypress Park & Ride –工作日 – 增加一班早上8:35入
站班车以缓解挤迫情况。

METRO的2019年2月
拟议服务调整

344 Acres Homes Community Connector –工作日 –
增加班车以缓解挤迫(2018年9月17日生效)。
360 Peerless Shuttle –工作日 – 增加早上5:55和6:35，
下午2:55和3:25北行，以及早上6:30、下午2:30、3:30和
4:30南行班车以缓解挤迫情况。
7 日/周– 由于道路状况，将路线从610服务道路–
Rebecca–Tierwester改为610服务道路–Tierwester。
363 Missouri City (MCTX) Community Connector – 7
日/周 – 8/27/18生效，通过S.H. 6延长路线，从位于S.H.
6/FM 1092的Wal-Mart至位于S.H. 6/Sienna Ranch 路的
Aldi/Houston Methodist设施。
364 Missouri City (MCTX) Flex Route – 7日/周 –
10/15/18生效，实施Missouri City-Fondren和 Missouri
City-S.H. 6 Park & Ride Lots间的新服务。该服务提
供Missouri City-Fondren 与位于 S.H. 6 和 FM 1092的
Wal-Mart之间的固定路线服务。在Wal-Mart 和 Missouri
City-S.H. 6之间，S.H.6的任何一侧都可提供按需路边服
务，最长可达½英里。

Lên kế hoạch chuyến đi của bạn tại

RideMETRO.org.

Gọi 713-635-4000 để biết thêm chi tiết.

您可通過我們的網頁
RideMETRO.org 來計劃您的行程。
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METRO sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai về một
loạt những thay đổi lịch trình và lộ trình được áp dụng vào
Tháng Hai Năm 2019

51 Hardy – Kelley – 7 ngày/tuần – Điều chỉnh lịch trình
để phù hợp hơn với tình hình giao thông và cải thiện thời
gian đi và đến.

Buổi điều trần công khai được lên lịch trình tổ chức vào
hồi 12 giờ trưa, thứ Hai, ngày 26 tháng Mười Một năm
2018, tại Trụ Sở của METRO, 1900 Main Street, Tầng 2,
Phòng Quản Trị.

52 Hardy – Ley – 7 ngày/tuần – Điều chỉnh lịch trình để
phù hợp hơn với tình hình giao thông và cải thiện thời gian
đi và đến.

Xin hãy gửi cho chúng tôi các ý kiến, đề xuất hoặc câu hỏi
của quý vị qua số (713) 635-4000 hoặc truy cập trang web
RideMETRO.org.

54 Scott – các ngày trong tuần – Thêm chuyến xe đi về
phía bắc lúc 7:11 sáng và các chuyến xe đi về phía nam
lúc 3:35 và 4:05 chiều để giải tỏa tình trạng quá tải.

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây về những thay đổi
trong lịch trình và lộ trình xe buýt và tàu kể từ tháng Hai
năm 2019:

63 Fondren – các ngày trong tuần – Điều chỉnh các
chuyến xe nhằm giải tỏa tình trạng quá tải.

4 Beechnut – các ngày trong tuần – Điều chỉnh lịch
trình để phù hợp hơn với tình hình giao thông và cải thiện
thời gian đi và đến.
7 West Airport – các ngày trong tuần – thêm các
chuyến xe đi về phía đông lúc 7:05, 7:25 và 7:45 sáng, và
các chuyến xe đi về phía tây lúc 3:50 và 4:10 chiều để giải
tỏa tình trạng quá tải.
8 West Bellfort – các ngày trong tuần – Thêm chuyến
xe đi về phía tây lúc 4:00 chiều để giải tỏa tình trạng quá
tải.
9 Gulfton/Holman – các ngày trong tuần – Thêm
chuyến xe đi về phía đông lúc 6:50 sáng để giải tỏa tình
trạng quá tải.
10 Willowbend – 7 ngày/tuần – Điều chỉnh lịch trình để
phù hợp hơn với tình hình giao thông và cải thiện thời gian
đi và đến.
11 Almeda/Lyons – 7 ngày/tuần – Điều chỉnh lịch trình
để phù hợp hơn với tình hình giao thông và cải thiện thời
gian đi và đến.
47 Hillcroft – các ngày trong tuần – Chuyển chuyến xe
đi về phía nam lúc 2:45 chiều hiện tại thành 3:35 chiều và
bổ sung thêm các chuyến xe để giải tỏa tình trạng quá tải.
49 Chimney Rock/S. Post Oak – các ngày trong tuần –
Thêm các chuyến xe đi về phía bắc lúc 6:50, 7:20 sáng
và 3:55 chiều để giải tỏa tình trạng quá tải. Điều chỉnh
khoảng cách thời gian giữa 6:10 và 6:40 sáng

70 Memorial – 7 ngày/tuần – Điều chỉnh lịch trình để phù
hợp hơn với tình hình giao thông và cải thiện thời gian đi
và đến.
72 Westview – 7 ngày/tuần – Điều chỉnh lịch trình để
phù hợp hơn với tình hình giao thông và cải thiện thời gian
đi và đến.
73 Bellfort – các ngày trong tuần – Thêm các chuyến
xe đi về phía tây lúc 6:58 và 7:10 sáng, và các chuyến
xe đi về phía đông lúc 2:56 và 3:20 chiều để giải tỏa tình
trạng quá tải.
85 Antoine/Washington – các ngày trong tuần – Điều
chỉnh lịch trình để phù hợp hơn với tình hình giao thông và
cải thiện thời gian đi và đến.
87 Sunnyside – 7 ngày/tuần – Điều chỉnh lịch trình để
phù hợp hơn với tình hình giao thông và cải thiện thời gian
đi và đến.
153 Harwin Express – các ngày trong tuần – Thêm
chuyến xe đi về phía tây lúc 6:25 sáng, và các chuyến xe
đi về phía đông lúc 4:12 và 4:48 chiều, điều chỉnh thời
gian chạy xe để giải tỏa tình trạng quá tải.
217 Cypress Park & Ride – các ngày trong tuần – Bổ
sung chuyến xe chiều về vào lúc 8:35 sáng để giải tỏa tình
trạng quá tải.
344 Acres Homes Community Connector – các ngày
trong tuần – Bổ sung thêm các chuyến xe nhằm giải tỏa
tình trạng quá tải (có hiệu lực từ ngày 17/9/2018).

360 Peerless Shuttle – các ngày trong tuần – Thêm
các chuyến xe đi về phía bắc lúc 5:55 và 6:35 sáng, 2:55
và 3:25 chiều, cũng như các chuyến đi về phía nam lúc
6:30 sáng, 2:30, 3:30 và 4:30 chiều nhằm giải tỏa tình
trạng quá tải. 7 ngày/tuần – Thay đổi lộ trình từ 610
Service Road – Rebecca – Tierwester tới 610 Service
Road - Tierwester do điều kiện đường xá.
363 Missouri City (MCTX) Community Connector – 7
ngày/tuần – Có hiệu lực từ 27/8/18, kéo dài tuyến chạy
qua S.H. 6 từ Wal-Mart nằm tại S.H. 6/FM 1092 tới cơ
sở Aldi/Houston Methodist nằm tại S.H. 6/Sienna Ranch
Road.
364 Missouri City (MCTX) Flex Route – 7 ngày/tuần –
Có hiệu lực từ ngày 15/10/18, triển khai dịch vụ mới giữa
Missouri City-Fondren và Missouri City-S.H. 6 Park & Ride
Lots. Dịch vụ này phục vụ tuyến cố định giữa Missouri
City-Fondren và Wal-Mart nằm tại S.H. 6 và FM 1092. Có
sẵn dịch vụ bên vỉa hè theo yêu cầu lên tới ½ dặm ở cả
hai bên S.H. 6, giữa Wal-Mart và Missouri City-S.H. 6.
418 Harris County Jury Shuttle – các ngày trong tuần
– Có hiệu lực từ 16/7/18, kéo dài tuyến chạy qua Fannin –
St Joseph – Brazos – Jefferson – San Jacinto để phục vụ
tốt hơn các địa điểm tòa án tạm thời.
METRO Rail Red Line – các ngày trong tuần – Giảm
thời gian chạy một chiều từ 55 phút xuống còn 52 phút.

METRO正在就一系列将于2019年2月发生的路线和
时间表变化举行公开听证会。
公开听证会定于2018年11月26日星期一中午12时在
METRO总部1900 Main Street， 2楼会议室举行。
请将您的意见、建议或问题发送至(713)635-4000或
访问RideMETRO.org.
请参阅以下资料，其详细说明2019年2月您的巴士及
铁路路线可能会有何改变：

4 Beechnut –工作日 – 调整时刻表，以更好地配合交通
状况，并改善到达和离开时间。
7 West Airport –工作日 – 增加早上 7:05、7:25和7:45东
行，以及下午3:50和4:10西行班车以缓解挤迫情况。
8 West Bellfort – 作日 – 增加上下午4:00西行班车以缓解
挤迫。
9 Gulfton/Holman –工作日 – 增加早上6:50东行班车以
缓解挤迫。
10 Willowbend –7日/周 – 调整时刻表，以更好地配合交
通状况，并改善到达和离开时间。
11 Almeda/Lyons –7日/周 – 调整时刻表，以更好地配合
交通状况，并改善到达和离开时间。
47 Hillcroft –工作日 – 把现有的下午2:45南行班车改为下
午3:35，并增加班车以缓解过度拥挤。
49 Chimney Rock/S. Post Oak –工作日 – 增加早上6:50
，7:20和下午3:55北行班车以缓解挤迫情况。在早上6:10
到6:40之间调整间隔时间。
51 Hardy – Kelley –7日/周 – 调整时刻表，以更好地配合
交通状况，并改善到达和离开时间。
52 Hardy – Ley –7日/周 – 调整时刻表，以更好地配合交
通状况，并改善到达和离开时间。
54 Scott –工作日 – 增加早上7:11北行以及下午3:35和
4:05南行班车以缓解挤迫情况。

