
167 Anaheim to/a/đến Irvine
via/por/qua đường Tustin Ave. / Hewes St. / Bryan Ave.

Frequency Improvement and/or Extension 
Mejora o extensión de la frecuencia 
Tăng tần suất chạy xe và/hoặc mở rộng tuyến xe

Reduced Service Routes
Rutas con servicio reducidas /  
Giảm bớt dịch vụ cho các lộ trình

21

Discontinued Route or Segment 
Ruta o segmento suspendido 
Tuyến đường hoặc phần tuyến đường bị loại bỏ

AM MID PM EVE

CURRENT WEEKDAY FREQUENCIES (MINUTES)
Frecuencias de los días de semana actuales (Minutos) /  
Tần suất chạy xe hiện tại vào các ngày trong tuần (nhieu phut)

Jefferson & Tustin to/a/đến Irvine Valley College 60 60 60 60

NEW WEEKDAY FREQUENCIES (MINUTES)
Nuevas frecuencias de días de semana (Minutos) /  
Số chuyến mới của những ngày trong tuần (nhieu phut)

Jefferson & Tustin to/a/đến Irvine Valley College NS NS NS NS

Canal & Meats to/a/đến Jeffrey & Irvine Center Dr 60 60 60 60

Jeffrey & Irvine Center Dr to/a/đến University Center 60 60 60 60

AM: 6a - 9a | MID: 9a - 3p | PM: 3p - 6p | EVE: 6p - 7p 
NS = No Service / Sin servicio / Không có dịch vụ

• Route restructured to cover sections of Irvine Blvd. 
Jeffrey Rd no longer served by Route 79 and 175

• Serves new portion of North Irvine
• Extends route south to UC Irvine and discontinues 

service north of The Village at Orange
• Saturday and Sunday service discontinued

• Se ha restructurado para cubrir las secciones de Irvine Blvd. 
Jeffrey Rd ya no tendrá servicio por las rutas 79 y 175

• Sirve una nueva porción de North Irvine
• Se amplía la ruta sur hasta UC Irvine y se elimina el servicio 

al norte de The Village at Orange
• Se ha suspendido el servicio los sábados y domingos

• Lộ trình được cấu trúc lại để bao gồm các đoạn của Irvine 
Blvd. Lộ Trình 79 và 175 không còn phục vụ cho Jeffrey Rd

• Phục vụ cho đoạn đường mới của Miền Bắc Irvine
• Lộ trình kéo dài về phía nam đến UC Irvine và hủy bỏ dịch 

vụ ở phía bắc The Village at Orange
• Dịch vụ cho thứ Bảy và Chủ Nhựt bị ngưng

CHANGES
CAMBIOS / THAY ĐỔI

• Routes 24, 71 and 79

• Rutas 24, 71 y 79

• Các Tuyến Đường 24, 71 vá 79

OPTIONS
OPCIONES / TÙY CHỌN

May provide alternative for segments of changed/discontinued routes
Podria cubrir segmentos de rutas que han cambiado o han sido descontinuadas 
Có thể cung cấp thay thế cho các phân đoạn của thay đổi / tuyến ngưng


