
37 La Habra to/a/đến Fountain Valley
via/por/qua đường Euclid St.

Improved Service Routes
Rutas con servicio mejorada /  
Cải tiến dịch vụ cho các lộ trình

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

10

AM: 6a - 9a | MID: 9a - 3p | PM: 3p - 6p | EVE: 6p - 8p 
NS = No Service / Sin servicio / Không có dịch vụ

• Frequency improved to 15 mins instead of 30 mins 
during peak; off-peak improved to 30 mins instead  
of 40 mins 

• All trips serve existing 37A loop on south end. New 
north loop terminus (Whittier, Euclid, Harbor, and 
Lambert) with all northbound trips clockwise and 
all southbound trips counterclockwise around 
terminus loop

• Se ha aumentado la frecuencia a 15 minutos en vez de 30 
minutos durante las horas pico; durante el horario normal se 
ha mejorado a 30 minutos en vez de 40 minutos

• Todos los recorridos sirven el circuito existente 37A en el 
extremo sur. Nueva terminal en circuito norte (Whittier, Euclid, 
Harbor y Lambert) con todos los recorridos en el extremo 
norte hacia la derecha y todos los recorridos en el extremo 
sur hacia la izquierda alrededor del circuito de la terminal

• Số lần xe đến được cải tiến thành 15 phút thay vì 30 phút 
trong giờ cao điểm; ngoài giờ cao điểm được cải tiến thành 
30 phút thay vì 40 phút

• Tất cả các tuyến đường phục vụ đường vòng 37A hiện tại ở 
miền nam. Trạm cuối cho đường vòng phía bắc mới (Whittier, 
Euclid, Harbor, và Lambert) với tất cả các tuyến đường về phía 
bắc theo chiều kim đồng hồ và tất cả các tuyến đường phía 
nam theo chiều ngược kim đồng hồ quanh trạm cuối đường 
vòng

CHANGES
CAMBIOS / THAY ĐỔI

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)

1st & Main to/a/đến Talbert & Mt. Washington 30 40 30 30

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

Euclid & Whittier to/a/đến Ellis & Mount Langley 15 30 15 30


