
No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 1
Long Beach to San Clemente
via Pacific Coast Hwy

Những thay đổi cuối cùng

• Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần

• Servicio más tarde los fines de 
semana

• Servicio más frecuente entre 
semana

Cambios finalesFinal changes

• Later service on weekends

• More frequent service on weekdays

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30* 4am - 8pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 8pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 8pm



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Chỉ định đến Fullerton Park và đi qua 
Orangethorpe Ave khi ngừng dịch vụ 
trái hướng trên Artesia Blvd đến Ga 
Metrolink Buena Park

• Mở rộng giờ phục vụ hàng ngày

• Dịch vụ thường xuyên hơn hàng ngày

• Realinear a Fullerton Park and Ride a 
través de Orangethorpe Ave sin servicio 
fuera de dirección en Artesia Blvd hasta la 
estación Buena Park Metrolink

• Aumentar las horas de servicio todos    
los días

• Servicio más frecuente todos los días

• Realign to Fullerton Park and Ride via 
Orangethorpe Ave with discontinuation 
of out-of-direction service on Artesia 
Blvd to the Buena Park Metrolink 
Station

• Expand service hours every day

• More frequent service every day

Route 25
Fullerton to Huntington Beach
via Knott Ave / Goldenwest St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 4am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 9pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 5am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 5am - 9pm

Route 26
Fullerton to Yorba Linda
via Commonwealth Ave / Yorba Linda Ave

Những thay đổi cuối cùng

• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần• Aumentar las horas de servicio los 
fines de semana

Cambios finalesFinal changes

• Expand service hours on weekends



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Điểm cuối mới tại Trạm Metrolink 
Buena Park

• Giảm chuyến xe vào cuối tuần
• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

• Nuevo final de ruta en la estación 
Buena Park Metrolink

• Servicio menos frecuente entre semana
• Aumentar las horas de servicio los 

fines de semana

• New end of route at Buena Park 
Metrolink Station

• Less frequent service on weekdays

• Expand service hours on weekends 

Route 29
La Habra to Huntington Beach
via Beach Blvd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 4am - 12am

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 20 short / 40 long 4am - 12am

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 20 short / 40 long 4am - 12am



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 30
Cerritos to Anaheim
via Orangethorpe Ave

Những thay đổi cuối cùng

• Thiết kế lại tuyến đường theo 
hướng đông đến Trung tâm Los 
Cerritos qua Studebaker Road thay 
vì Gridley Road

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các 
ngày trong tuần

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Realinearse hacia el este a través de 
Studebaker Rd en lugar de Gridley 
Rd hasta Los Cerritos Center 

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

Cambios finalesFinal changes

• Realign eastbound to the Los 
Cerritos Center via Studebaker Rd 
instead of Gridley Rd

• More frequent service on weekdays

• Expand service hours every day

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 4am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 9pm



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Không thay đổi lộ trình

• Servicio más frecuente todos los 
días

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• Sin cambios de alineación

• More frequent service every day

• Expand service hours every day

• No alignment changes

Route 33
Fullerton to Huntington Beach
via Magnolia St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 5am - 9pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 50 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 50 5am - 9pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 35
Fullerton to Costa Mesa
via Brookhurst St

Những thay đổi cuối cùng

• Chỉ định đến Fullerton Park và 
đi qua Orangethorpe Ave khi 
ngừng dịch vụ trái hướng trên 
Commonwealth Ave

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần 

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Realinear a Fullerton Park and 
Ride a través de Orangethorpe Ave 
sin servicio fuera de dirección en 
Commonwealth Ave

• Servicio más frecuente entre semana

• Aumentar las horas de servicio todos 
los días

Cambios finalesFinal changes

• Realign to Fullerton Park and 
Ride via Orangethorpe Ave with 
discontinuation of out-of-direction 
service on Commonwealth Ave

• More frequent service on weekdays 

• Expand service hours every day

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 5am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 50 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 50 5am - 9pm



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng phục vụ trên Ellis Ave

• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào cuối 
tuần

• Descontinuar el servicio en Ellis Ave

• Aumentar las horas de servicio los 
fines de semana

• Servicio más frecuente los fines de 
semana

• Discontinue service on Ellis Ave

• Expand service hours on weekends

• More frequent service on weekends 

Route 37
La Habra to Fountain Valley
via Euclid Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 4am - 9pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 5am - 9pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 38
Lakewood to Anaheim Hills
via Del Amo Blvd / La Palma Ave

Những thay đổi cuối cùng

• Kéo dài tuyến đường đến Trung Tâm Los 
Cerritos

• Điểm cuối mới ở phía đông tại Fairmont 
Blvd và La Palma Ave 

• Ngưng đi qua đoạn đường đến Anaheim 
Hills Festival

• Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối tuần

• Dịch vụ sau tất cả các ngày

• Extender la ruta hasta Los Cerritos Center

• Nuevo extremo oriental de la ruta en 
Fairmont Blvd y La Palma Ave 

• Descontinuar el segmento hasta Anaheim 
Hills Festival

• Servicio menos frecuente los fines de 
semana

• Servicio más tarde todos los días

Cambios finalesFinal changes

• Extend route to Los Cerritos Center

• New eastern end of route at 
Fairmont Blvd and La Palma Ave 

• Discontinue segment to Anaheim 
Hills Festival

• Less frequent service on weekends

• Later service every day

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 20* 4am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 9pm



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng đi qua đoạn đường đến Seal 
Beach; Có thể đi tuyến 46

• Điểm cuối mới của tuyến đường 
ở Los Alamitos Boulevard và Ball 
Road để tạo kết nối trực tiếp giữa 
các tuyến đường 42 và 46

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần

• Dịch vụ sau tất cả các ngày

• Descontinuar el segmento a Seal 
Beach; La ruta 46 es una opción

• Nuevo final de ruta en Los Alamitos 
Boulevard y Ball Road para ofrecer 
una conexión directa entre las rutas 
42 y 46

• Servicio más frecuente entre semana

• Servicio más tarde todos los días

• Discontinue segment to Seal 
Beach; Route 46 is an option

• New end of route at Los Alamitos 
Boulevard and Ball Road to offer 
direct connection between routes 
42 and 46

• More frequent service on weekdays

• Later service every day

Route 42
Seal Beach to Orange
via Seal Beach Blvd / Los Alamitos Blvd / Lincoln Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 15 4am - 11pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 30 5am - 11pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 30 5am - 11pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 43
Fullerton to Costa Mesa
via Harbor Blvd

Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng đi qua đoạn đường phía 
bắc đến Trung Tâm Chuyên Chở 
Fullerton (FTC)

• Tất cả các chuyến kết thúc tại FTC
• Dịch vụ thường xuyên hơn hàng 

ngày
• Để biết thêm dịch vụ trên Harbor 

Blvd, hãy xem tuyến đường 543

• Descontinuar el segmento al norte 
del Fullerton Transportation Center 
(FTC)

• Todos los trayectos terminan en el 
FTC

• Servicio más frecuente entre semana
• Para servicio adicional en Harbor 

Blvd, consulte la ruta 543

Cambios finalesFinal changes

• Discontinue segment north of 
Fullerton Transportation Center 
(FTC)

• All trips end at FTC

• More frequent service every day 

• For additional service on Harbor 
Blvd, see Route 543

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 20 4am - 12am

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 15 4am - 12am

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 15 4am - 12am



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Kéo dài tuyến đường đến Seal Beach qua 
Norwalk Blvd/Los Alamitos Blvd

• Xe chạy mỗi 30 phút, từ Village at Orange 
đến Norwalk Bl và Los Alamitos Bl và mỗi 
60 phút từ Norwalk Bl và Los Alamitos Bl 
đến Seal Beach

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày 
trong tuần

• Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối 
tuần

• Extender la ruta a Seal Beach por 
Norwalk Blvd/Los Alamitos Blvd

• Operar cada 30 minutos desde Village at 
Orange hasta Norwalk Bl y Los Alamitos 
Bl y cada 60 minutos desde Norwalk Bl y 
Los Alamitos Bl hasta Seal Beach

• Servicio menos frecuente los fines de 
semana

• Aumentar las horas de servicio los fines 
de semana

• Extend route to Seal Beach via Norwalk 
Blvd/Los Alamitos Blvd

• Operate every 30 minutes from the 
Village at Orange to Norwalk Bl and 
Los Alamitos Bl and 60 minutes from 
Norwalk Bl and Los Alamitos Bl to Seal 
Beach

• Less frequent service on weekends

• Expand service hours on weekends

Route 46
Long Beach to Orange
via Ball Rd / Taft Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 short / 60 long 5am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 10pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 10pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 47
Fullerton to Balboa
via Anaheim Blvd / Fairview St

Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng đi qua đoạn đường phía nam 
đến Newport Blvd và 23rd St; Tất cả các 
chuyến kết thúc tại Newport Blvd và   
23rd St

• Ngưng đi qua đoạn đường trên Victoria St; 
Tất cả các chuyến đều đi qua Wilson St

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày 
trong tuần

• Dịch vụ sau tất cả các ngày

• Descontinuar el segmento al sur de 
Newport Blvd y 23rd St; Todos los 
trayectos terminan en Newport Blvd y 
23rd St

• Descontinuar el segmento en Victoria St; 
Todos los trayectos van por Wilson St

• Servicio menos frecuente los fines de 
semana

• Servicio más tarde todos los dias

Cambios finalesFinal changes

• Discontinue segment south of 
Newport Blvd and 23rd St; all trips 
end at Newport Blvd and 23rd St

• Discontinue segment on Victoria 
St; all trips travel on Wilson St

• More frequent service on weekdays

• Later service every day

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 15 4am - 11pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 20 4am - 11pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 20 4am - 11pm



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

• Không thay đổi lộ trình

• Servicio más frecuente todos los 
días

• Sin cambios de alineación

• More frequent service every day

• No alignment changes

Route 50
Long Beach to Orange
via Katella Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 15 4am - 12am

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 30 4am - 12am

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 30 4am - 12am



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 53
Anaheim to Irvine
via Main St

Những thay đổi cuối cùng

• Hoạt động 22 phút một chuyến từ ARTIC 
đến Main Street và MacArthur Boulevard 
và 44 phút một chuyến từ Main Street và 
MacArthur Boulevard đến Yale Loop và 
Alton Parkway

• Ngưng dịch vụ 53X; Tuyến đường Bravo mới! 
Dịch vụ trên Main Street bắt đầu vào tháng 
Mười, 2022

• Giảm chuyến xe vào cuối tuần
• Dịch vụ thường xuyên hơn vào cuối tuần

• Operar cada 22 minutos desde ARTIC hasta 
Main Street y MacArthur Boulevard y cada 
44 minutos desde Main Street y MacArthur 
Boulevard hasta Yale Loop y Alton Parkway

• Descontinuar el servicio ruta 53X; ¡Nueva 
ruta Bravo! Servicio en Main Street 
implementado en octubre del 2022

• Servicio menos frecuente entre semana

• Servicio más frecuente los fines de semana

Cambios finalesFinal changes

• Operate every 22 minutes from ARTIC to 
Main Street and MacArthur Boulevard 
and 44 minutes from Main Street and 
MacArthur Boulevard to Yale Loop and 
Alton Parkway

• Discontinue Route 53X service; 
new Bravo! service on Main Street 
implemented October 2022

• Less frequent service on weekdays
• More frequent service on weekends

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 22 short / 44 long 4am - 12am

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 15 short / 30 long 5am - 12am

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 15 short / 30 long 5am - 12am



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Không thay đổi lộ trình

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• Sin cambios de alineación

• Expand service hours every day

• No alignment changes

Route 54
Garden Grove to Orange
via Chapman Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 20* 4am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 30 5am - 10pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 30 5am - 10pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 55
Santa Ana to Newport Beach
via Standard Ave / Bristol St / Fairview St / 17th St

Những thay đổi cuối cùng

• Thêm thời gian phục vụ vào cuối 
tuần

• Không thay đổi lộ trình

• Aumentar las horas de servicio los 
fines de semana

• Sin cambios de alineación

Cambios finalesFinal changes

• Expand service hours on weekends

• No alignment changes

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 4am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 30 4am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 30 4am - 9pm



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Không thay đổi lộ trình

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• Sin cambios de alineación

• More frequent service on weekdays

• Expand service hours every day

• No alignment changes

Route 56
Garden Grove to Orange
via Garden Grove Blvd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 5am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 5am - 10pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 5am - 10pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 57
Brea to Newport Beach
via State College Blvd / Bristol St

Những thay đổi cuối cùng

• Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày
• Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác 

tại Brea Mall
• Xe chạy mỗi 10 phút từ South Coast 

Plaza đến CSU Fullerton, mỗi 20 phút 
từ CSU Fullerton đến Brea Mall và mỗi 
20 phút từ South Coast Plaza đến Trung 
Tâm Chuyên Chở Newport

• Ngưng dịch vụ 57X

• Servicio más frecuente todos los días
• Reducción del tiempo de espera para 

las conexiones en Brea Mall
• Operar cada 10 minutos desde South 

Coast Plaza a CSU Fullerton, 20 minutos 
desde CSU Fullerton a Brea Mall y 20 
minutos desde South Coast Plaza a 
Newport Transportation Center

• Descontinuar el servicio 57X

Cambios finalesFinal changes

• More frequent service every day
• Reduced wait time for connections at 

Brea Mall
• Operate every 10 minutes from South 

Coast Plaza to CSU Fullerton, 20 
minutes from CSU Fullerton to Brea 
Mall and 20 minutes from South Coast 
Plaza to Newport Transportation Center

• Discontinue Route 57X service

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 10 short* / 20 long* 4am - 12am

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 15 short / 30 long 4am - 12am

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 15 short / 30 long 4am - 12am



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Kéo dài tuyến đường đến Brea Mall

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối 
tuần

• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

• Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe 
khác tại Brea Mall

• Exterder la ruta a Brea Mall

• Servicio más frecuente entre semana

• Servicio menos frecuente los fines de 
semana

• Aumentar el horario de servicio los 
fines de semana

• Reducción del tiempo de espera para 
las conexiones en Brea Mall

• Extend route to Brea Mall

• More frequent service on weekdays

• Less frequent service on weekends

• Expand service hours on weekends

• Reduced wait time for connections 
at Brea Mall

Route 59
Anaheim to Irvine
via Kraemer Blvd / Glassell St / Grand Ave / Von Karman Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 4am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 9pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 60
Long Beach to Tustin
via Westminster Ave / 17th St

Những thay đổi cuối cùng

• Tất cả các chuyến sẽ đi từ Larwin 
Square đến CSU Long Beach

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần

• Để biết thêm dịch vụ trên 17th St / 
Westminster, hãy xem tuyến đường 
560

• Todos los viajes operarán entre 
Larwin Square y CSU Long Beach

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Para servicio adicional en 17th St / 
Westminster, consulte la ruta 560

Cambios finalesFinal changes

• All trips will operate between 
Larwin Square and CSU Long 
Beach

• More frequent service weekdays

• For additional service on 17th St / 
Westminster Ave, see Route 560

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 20 4am - 12am

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 15 short / 30 long 4am - 12am

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 15 short / 30 long 4am - 12am



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Ngưng dịch vụ 64X

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• Descontinuar el servicio 64X

• Expand service hours every day

• Discontinue Route 64X service

Route 64
Huntington Beach to Tustin
via Bolsa Ave / 1st St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 12* 4am - 12am

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 15 4am - 12am

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 15 4am - 12am



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 66
Huntington Beach to Irvine
via McFadden Ave / Walnut Ave

Những thay đổi cuối cùng

• Hoạt động 12 phút một chuyến trong giờ 
cao điểm và 15 phút một chuyến vào giờ 
trưa từ GWTC đến MacFadden Avenue và 
Newport Boulevard

• Hoạt động 24 phút một chuyến trong giờ 
cao điểm và 30 phút một chuyến vào giờ 
trưa đến Larwin Square và Irvine Valley 
College

• Dịch vụ thường xuyên hơn hàng ngày

• Dịch vụ sau hàng ngày

• Operar cada 12 minutos durante las 
horas pico y cada 15 minutos durante el 
mediodía desde GWTC hasta MacFadden 
Avenue y Newport Boulevard

• Operar cada 24 minutos durante las 
horas pico y cada 30 minutos durante el 
mediodía hasta Larwin Square e Irvine 
Valley College

• Servicio más frecuente todos los días

• Servicio más tarde todos los dias

Cambios finalesFinal changes

• Operate every 12 minutes during peak 
and 15 minutes during midday from 
GWTC to MacFadden Avenue and 
Newport Boulevard

• Operate 24 minutes during peak and 
30 minutes during midday to Larwin 
Square and Irvine Valley College

• More frequent service every day
• Later service every day

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 12 short / 24 long 4am - 12am

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 15 short / 30 long 4am - 12am

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 15 short / 30 long 4am - 12am



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Dịch vụ sau hàng ngày

• Giảm chuyến xe vào cuối tuần
• Không thay đổi lộ trình
• Xe chạy mỗi 20 phút từ Edinger Ave 

và Harbour Bl đến Trạm Metrolink 
Tustin và mỗi 40 phút từ Edinger Ave và 
Harbour Bl đến PCH và Warner

• Servicio más frecuente entre semana
• Servicio más tarde todos los dias
• Servicio menos frecuente los fines de 

semana
• Sin cambios de alineación
• Operar cada 20 minutos desde Edinger 

Ave y Harbor Bl hasta la estación Tustin 
Metrolink y 40 minutos desde Edinger 
Ave y Harbor Bl hasta PCH y Warner

• More frequent service on weekdays

• Later service every day

• Less frequent service on weekends

• No alignment changes

• Operate every 20 minutes from Edinger 
Ave and Harbor Bl to Tustin Metrolink 
Station and 40 minutes from Edinger 
Ave and Harbor Bl to PCH and Warner

Route 70
Sunset Beach to Tustin
via Edinger Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 20 short / 40 long 4am - 12am

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 40 5am - 10pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 40 5am - 10pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 71
Yorba Linda to Newport Beach
via Tustin Ave / Red Hill Ave / Newport Blvd

Những thay đổi cuối cùng

• Kéo dài tuyến đường đến CSU 
Fullerton

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Rose Dr 
và Orangethorpe Ave đến Rose Dr & 
Yorba Linda Blvd

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các 
ngày trong tuần và chủ nhật

• Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần

• Extender la ruta hasta CSU Fullerton

• Descontinuar el segmento desde 
Rose Dr y Orangethorpe Ave hasta 
Rose Dr y Yorba Linda Blvd

• Servicio más frecuente entre semana 
y domingos

• Servicio más tarde los fines de 
semana

Cambios finalesFinal changes

• Extend route to CSU Fullerton

• Discontinue segment from Rose Dr 
and Orangethorpe Ave to Rose Dr & 
Yorba Linda Blvd

• More frequent service on weekdays 
and Sundays

• Later service on weekends

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 5am - 9pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 5am - 9pm



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Điểm cuối mới ở Trạm Metrolink 
Tustin

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Nuevo final de ruta en la estación 
Tustin Metrolink

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• New end of route at Tustin 
Metrolink Station

• More frequent service on weekdays

• Expand service hours every day

Route 72
Sunset Beach to Tustin
via Warner Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 5am - 9pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 50 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 50 5am - 9pm



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng đi qua đoạn đường trên Jamboree 
Rd và Ford Rd đến Trung Tâm Chuyên 
Chở Newport (Newport Transportation 
Center, hay NTC)

• Tất cả các chuyến sẽ sử dụng tuyến 
đường thay thế hiện tại từ Ford Rd và San 
Miguel Dr đến NTC

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày 
trong tuần

• Mở rộng giờ phục vụ hàng ngàylos días

• Descontinuar el segmento en 
Jamboree Rd y Ford Rd hacia Newport 
Transportation Center (NTC)

• Todos los viajes utilizarán la ruta 
alternativa actual desde Ford Rd y San 
Miguel Dr hasta NTC

• Servicio más frecuente entre semana
• Amumentar las horas de servicio todos 

los días

• Discontinue segment on Jamboree Rd 
and Ford Rd to Newport Transportation 
Center (NTC)

• All trips will use current alternate 
routing from Ford Rd and San Miguel 
Dr to NTC

• More frequent service on weekdays

• Expand service hours every day

Route 79
Tustin to Newport Beach
via Bryan Ave / Culver Dr / University Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30* 5am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 9pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 82
Foothill Ranch to Rancho Santa Margarita
via Portola Pkwy / Santa Margarita Pkwy

Những thay đổi cuối cùng

• Đề nghị ngưng hoạt động

• Tùy chọn: tuyến 89 mở rộng đi qua 
đoạn đường từ Portola Plaza đến 
Rancho Santa Margarita

• Tùy chọn: tuyến 177 mở rộng đi qua 
đoạn đường từ Foothill Ranch đến 
Portola Plaza

• Se propone descontinuarla

• Opción: el segmento de Portola Plaza a 
Rancho Santa Margarita será atendido 
por una ampliación de la ruta 89

• Opción: el segmento de Foothill Ranch 
a Portola Plaza será atendido por una 
ampliación de la ruta 177

Cambios finalesFinal changes

• Proposed for discontinuation

• Option: segment from Portola Plaza 
to Rancho Santa Margarita will be 
served by an extension of Route 89

• Option: segment from Foothill Ranch 
to Portola Plaza will be served by an 
extension of Route 177

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần No service No service

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Kéo dài tuyến đường đến Fullerton Park 
& Ride qua 5 Freeway

• Điều chỉnh lại để phục vụ các trạm dừng 
trên Ball Road theo lối vào của nhân 
viên Disneyland

• Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác 
tại Trung Tâm Chuyên Chở Laguna Hills

• Dịch vụ sau hàng ngày

• Extender la ruta a Fullerton Park & Ride 
a través de la autopista 5

• Reajustar para prestar el servicio en las 
paradas de Ball Road por la entrada 
para empleados de Disneyland

• Reducir el tiempo de espera para 
las conexiones en el Laguna Hills 
Transportation Center

• Servicio más tarde todos los dias

• Extend route to Fullerton Park & 
Ride via I-5 Freeway

• Realign to serve stops on Ball Road 
by Disneyland employee entrance

• Reduced wait time for connections 
at Laguna Hills Transportation 
Center

• Later service every day

Route 83
Anaheim to Laguna Hills
via 5 Fwy / Main St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 4am - 11pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 30 5am - 11pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 30 5am - 11pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 87
Rancho Santa Margarita to Laguna Niguel
via Alicia Pkwy

Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Trung Tâm 
Chuyên Chở Laguna Hills (Laguna Hills 
Transportation Center, hay LHTC) đến 
Rancho Santa Margarita

• Tất cả các chuyến kết thúc tại LHTC
• Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác tại 

LHTC
• Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần
• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày 

trong tuần

• Descontinuar el segmento de Laguna 
Hills Transportation Center (LHTC) a 
Rancho Santa Margarita

• Todos los trayectos terminan en el LHTC

• Reducción del tiempo de espera para las 
conexiones en LHTC

• Servicio más tarde entre semana

• Servicio más frecuente entre semana

Cambios finalesFinal changes

• Discontinue segment from Laguna 
Hills Transportation Center (LHTC) to 
Rancho Santa Margarita

• All trips end at LHTC
• Reduced wait time for connections at 

LHTC
• Later service on weekdays
• More frequent service on weekdays

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 60 5am - 8pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Kéo dài tuyến đường đến Santa 
Margarita Pkwy và Plano Trabuco Rd

• Dịch vụ tần suất nhiều hơn tất cả 
các ngày

• Thêm thời gian đổi xe tại Trung Tâm 
Chuyên Chở Laguna Hills

• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

• Extención hasta Santa Margarita 
Pkwy y Plano Trabuco Rd

• Servicio más frecuente todos los días

• Aportar conexiones programadas 
en el Laguna Hills Transportation 
Center

• Aumentar el horario de servicio los 
fines de semana

• Extend to Santa Margarita Pkwy 
and Plano Trabuco Rd

• More frequent service every day

• Provide timed connections at 
Laguna Hills Transportation Center

• Expand service hours on weekends

Route 89
Mission Viejo to Laguna Beach
via El Toro Rd / Laguna Canyon Rd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30* 5am - 8pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 8pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 8pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 90
Tustin to Dana Point
via Irvine Center Dr / Moulton Pkwy / Golden Lantern St

Những thay đổi cuối cùng

• Thay đổi lộ trình để đi đến Trung Tâm 
Chuyên Chở Laguna Hills (LHTC)

• Dịch vụ thường xuyên hơn tất cả các 
ngày

• Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày

• Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào giữa 
ngày; Thêm thời gian tại LHTC

• Cambiar la ruta para dar servicio al 
Laguna Hills Transportation Center 
(LHTC)

• Servicio más frecuente todos los días
• Aumentar las horas de servicio todos 

los días
• Aportar conexiones programadas en 

el LHTC

Cambios finalesFinal changes

• Reroute to serve Laguna Hills 
Transportation Center (LHTC)

• More frequent service every day

• Expand service hours every day

• Provide timed connections at LHTC

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30* 5am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 9pm



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối 
tuần

• Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày

• Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên 
Chở Laguna Hills

• Không thay đổi lộ trình

• Servicio menos frecuente los fines de 
semana

• Aumentar las horas de servicio todos 
los días

• Aportar conexiones programadas en 
el Laguna Hills Transportation Center

• Sin cambios de alineación

• Less frequent service on weekends

• Expand service hours every day

• Provide timed connections at 
Laguna Hills Transportation Center

• No alignment changes

Route 91
Laguna Hills to San Clemente
via Paseo De Valencia / Camino Capistrano / Del Obispo St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 5am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 9pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 9pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 123
Anaheim to Huntington Beach
via Malvern Ave / Valley View / Bolsa Chica

Những thay đổi cuối cùng

• Điểm cuối mới của tuyến đường ở CSU, 
Fullerton

• Bỏ đoạn từ CSU, Fullerton đến Trạm 
Anaheim Canyon Metrolink

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Phục vụ trễ hơn vào buổi tối những 
ngày trong tuần

• Nuevo final de ruta en CSU, Fullerton

• Descontinuar el segmento desde CSU, 
Fullerton hasta la estación Anaheim 
Canyon Metrolink

• Servicio más frecuente entre semana

• Servicio nocturno más tarde entre 
semana

Cambios finalesFinal changes

• New end of route at CSU, Fullerton

• Discontinue segment from CSU, 
Fullerton to Anaheim Canyon 
Metrolink Station

• More frequent service on weekdays

• Later evening service on weekdays 

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 50 5am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Kéo dài tuyến đường đến Trạm Metrolink 
Buena Park

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Brea Mall 
đến Kraemer Blvd và La Palma Ave

• Tất cả các chuyến kết thúc tại Brea Mall

• Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày
• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần
• Thêm thời gian tại Brea Mall

• Extender la ruta hasta la estación Buena Park 
Metrolink

• Descontinuar el segmento desde Brea Mall 
hasta Kraemer Blvd y La Palma Ave

• Todos los trayectos terminan en Brea Mall
• Servicio más frecuente todos los días
• Aumentar el horario de servicio los fines de 

semana
• Aportar conexiones programadas en Brea 

Mall

• Extend route to Buena Park Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Brea Mall to 
Kraemer Blvd and La Palma Ave

• All trips end at Brea Mall

• More frequent service everyday

• Expand service hours on weekends

• Provide timed connections at Brea Mall

Route 129
La Habra to Anaheim
via La Habra Blvd / Brea Blvd / Birch St / Kraemer Blvd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 5am - 8pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 40 5am - 8pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 40 5am - 8pm



No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 143
La Habra to Brea
via Whittier Blvd / Harbor Blvd / Brea Blvd / Birch St

Những thay đổi cuối cùng

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

• Thêm thời gian tại Brea Mall

• Servicio más frecuente todos los días

• Aumentar el horario de servicio los 
fines de semana

• Aportar conexiones programadas en 
Brea Mall

Cambios finalesFinal changes

• More frequent service every day

• Expand service hours on weekends

• Provide timed connections at Brea 
Mall

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 45 4am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 5am - 8pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 5am - 8pm



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Đề nghị ngưng hoạt động

• Tùy chọn: Tuyến 50, 57, và 59 đi từ 
Brea Mall đến ARTIC

• Se propone descontinuarla

• Opción: Las rutas 50, 57 y 59 
conectan con ARTIC desde Brea Mall

• Proposed to be discontinued

• Option: Routes 50, 57, and 59 
connect to ARTIC from the Brea Mall

Route 153
Brea to Anaheim
via Placentia Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần No service No service

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

• Nới rộng đến Portola Plaza để đi qua đoạn 
ngừng hoạt động của Tuyến đường 82

• Nới rộng đến Alicia Parkway để đi qua đoạn 
ngừng hoạt động của Tuyến đường 87

• Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên Chở 
Laguna Hills

• Nhiều chuyến hơn vào các thứ Bảy

• Giảm chuyến xe vào cuối tuần

• Ampliación hasta Portola Plaza para cubrir 
la porción descontinuada de la ruta 82

• Ampliación hasta Alicia Parkway 
para cubrir una porción de la ruta 87 
descontinuada

• Aportar conexiones programadas en el 
Laguna Hills Transportation Center

• Servicio más frecuente los sábados
• Servicio menos frecuente entre semana

• Extend to Portola Plaza to cover 
discontinued portion of Route 82

• Extend to Alicia Parkway to cover a 
portion of the discontinued Route 87 

• Provide timed connections at Laguna 
Hills Transportation Center

• More frequent service on Saturdays
• Less frequent service on weekdays

Route 177
Foothill Ranch to Laguna Hills
via Lake Forest Dr / Muirlands Blvd / Los Alisos Blvd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 60 5am - 6pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 7am - 6pm

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Final changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios finales

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi cuối cùng

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 178
Huntington Beach to Irvine
via Adams Ave / Birch St / Campus Dr

Những thay đổi cuối cùng

• Dịch vụ thường xuyên hơn các ngày 
trong tuần

• Dịch vụ sau các ngày trong tuần

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Servicio más tarde entre semana

Cambios finalesFinal changes

• More frequent weekday service

• Later weekday service

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 50 5am - 10pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

• Ngưng hoạt động• Descontinuar la ruta• Discontinue route

Route 206
Santa Ana to Lake Forest Express
via 5 Fwy

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần No service No service

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Final changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios finales

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi cuối cùng

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 213
Brea to Irvine Express
via 55 Fwy

Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng hoạt động• Descontinuar la ruta

Cambios finalesFinal changes

• Discontinue route

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần No service No service

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng hoạt động

• Hành khách có thể đi Tuyến 862 tại 
Trung Tâm Chuyên Chở Khu Vực 
Santa Ana và Tuyến 53 / 553 trên 
Main St

• Descontinuar la ruta

• Los pasajeros pueden usar la 
ruta 862 en el Santa Ana Regional 
Transportation Center y la ruta 53 / 
553 en Main St

• Discontinue route

• Riders can use Route 862 at     
Santa Ana Regional Transportation 
Center and Route 53 / 553 on    
Main St

Route 463
Santa Ana Regional Transportation Center to Hutton Centre
via Grand Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần No service No service

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

43

• Giảm chuyến xe vào cuối tuần

• Để biết thêm dịch vụ trên Beach 
Blvd, hãy xem tuyến đường 29

• Servicio menos frecuente entre 
semana

• Para servicio adicional en Beach 
Blvd, consulte la ruta 29

• Less frequent service on weekdays

• For additional service on Beach 
Blvd, see Route 29

Route 529
Fullerton to Huntington Beach
via Beach Blvd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 30 6am - 6pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Final changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios finales

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi cuối cùng

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

44

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 543
Fullerton Transportation Center to Santa Ana 
via Harbor Blvd

Những thay đổi cuối cùng

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong 
tuần

• Ngưng dịch vụ vào những ngày cuối tuần
• Không thay đổi lộ trình

• Để biết thêm dịch vụ trên Harbor Blvd, 
hãy xem tuyến đường 43

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Servicio más tarde entre semana
• Descontinuar el servicio de fin de 

semana
• Sin cambios de alineación
• Para servicio adicional en Harbor 

Blvd, consulte la ruta 43

Cambios finalesFinal changes

• More frequent service on weekdays

• Later service on weekdays

• Discontinue weekend service

• No alignment changes

• For additional service all days on 
Harbor Blvd, see Route 43

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 20 5am - 7pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

• Điểm cuối mới của tuyến ở South 
Coast Plaza

• Nuevo final de ruta en South Coast 
Plaza

• New end of route at South Coast 
Plaza

Route 553
Anaheim to Santa Ana
via Main St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 22 6am - 7pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Final changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios finales

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi cuối cùng

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 560
Santa Ana to Long Beach
via 17th St / Westminster Ave

Những thay đổi cuối cùng

• Gưng phục vụ từ Westminter Ave và 
Goldenwest St đến CSU Long Beach; Tuyến 
60 sẽ có thể phục vụ cả ngày

• Tất cả các chuyến kết thúc trên Westminter 
Ave và Goldenwest St

• Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần
• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày trong 

tuần
• Để biết thêm dịch vụ trên 17th St / 

Westminster, hãy xem tuyến đường 60

• Descontinuar el servicio de Westminter 
Ave y Goldenwest St a CSU Long Beach; la 
ruta 60 proveerá la opción de todo el día

• Todos los trayectos terminan en 
Westminter Ave y Goldenwest St

• Aumentar las horas de servicio entre 
semana

• Servicio más frecuente entre semana
• Para servicio adicional en 17th St / 

Westminster, consulte la ruta 60

Cambios finalesFinal changes

• Discontinue service from Westminter 
Ave and Goldenwest St to CSU Long 
Beach; Route 60 will provide all-day 
option

• All trips end on Westminter Ave and 
Goldenwest St

• Expand service hours on weekdays
• More frequent service on weekdays
• For additional service on 17th St / 

Westminster Ave, see Route 60

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 20 5am - 7pm

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng hoạt động• Descontinuar la ruta• Discontinue route

Route 701
Huntington Beach to Los Angeles Express
via 405 Fwy / 605 Fwy / 105 Fwy / 110 Fwy

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần No service No service

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Final changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios finales

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi cuối cùng

Route 721
Fullerton to Los Angeles Express
via 91 Fwy / 110 Fwy

Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng hoạt động• Descontinuar la ruta

Cambios finalesFinal changes

• Discontinue route

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần No service No service

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service



Final changes Cambios finales Những thay đổi cuối cùng

• Ngưng hoạt động• Descontinuar la ruta• Discontinue route

Route 794
Riverside/Corona to South Coast Metro Express
via 91 Fwy / 55 Fwy

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Final / Final / Cuối cùng

   Service Days
   Dias de servicio
   Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 
   Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần No service No service

    Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service

    Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service


	Structure Bookmarks
	Route 1

	Route 1

	Route 1

	Route 1

	Route 1


	Long Beach to San Clemente

	via Pacific Coast Hwy

	via Pacific Coast Hwy



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần

	Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde los fines de

	Servicio más tarde los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Later service on weekends

	Later service on weekends



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30* 
	30* 
	30* 


	4am - 8pm

	4am - 8pm

	4am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm
	5am - 8pm
	5am - 8pm






	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)



	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 25

	Route 25

	Route 25


	Fullerton to Huntington Beach

	via Knott Ave / Goldenwest St

	via Knott Ave / Goldenwest St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Realign to Fullerton Park and Ride via

	Realign to Fullerton Park and Ride via

	Orangethorpe Ave with discontinuation

	of out-of-direction service on Artesia

	Blvd to the Buena Park Metrolink

	Station



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Chỉ định đến Fullerton Park và đi qua

	Chỉ định đến Fullerton Park và đi qua

	Orangethorpe Ave khi ngừng dịch vụ

	trái hướng trên Artesia Blvd đến Ga

	Metrolink Buena Park



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ hàng ngày

	Mở rộng giờ phục vụ hàng ngày



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Realinear a Fullerton Park and Ride a

	Realinear a Fullerton Park and Ride a

	través de Orangethorpe Ave sin servicio

	fuera de dirección en Artesia Blvd hasta la

	estación Buena Park Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio todos

	Aumentar las horas de servicio todos

	los días



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 26

	Route 26

	Route 26


	Fullerton to Yorba Linda

	via Commonwealth Ave / Yorba Linda Ave

	via Commonwealth Ave / Yorba Linda Ave



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio los 
	Aumentar las horas de servicio los 
	fines de semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends
	Expand service hours on weekends




	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 29

	Route 29

	Route 29


	La Habra to Huntington Beach

	via Beach Blvd

	via Beach Blvd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nuevo final de ruta en la estación

	Nuevo final de ruta en la estación

	Buena Park Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente entre semana

	Servicio menos frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio los

	Aumentar las horas de servicio los

	fines de semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới tại Trạm Metrolink

	Điểm cuối mới tại Trạm Metrolink

	Buena Park



	• 
	• 
	• 

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	New end of route at Buena Park

	New end of route at Buena Park

	Metrolink Station



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekdays

	Less frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	20 short / 40 long 
	20 short / 40 long 
	20 short / 40 long 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	20 short / 40 long 
	20 short / 40 long 
	20 short / 40 long 


	4am - 12am
	4am - 12am
	4am - 12am






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 30

	Route 30

	Route 30


	Cerritos to Anaheim

	via Orangethorpe Ave

	via Orangethorpe Ave



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thiết kế lại tuyến đường theo

	Thiết kế lại tuyến đường theo

	hướng đông đến Trung tâm Los

	Cerritos qua Studebaker Road thay

	vì Gridley Road



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Realinearse hacia el este a través de

	Realinearse hacia el este a través de

	Studebaker Rd en lugar de Gridley

	Rd hasta Los Cerritos Center



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Realign eastbound to the Los

	Realign eastbound to the Los

	Cerritos Center via Studebaker Rd

	instead of Gridley Rd



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 33

	Route 33

	Route 33


	Fullerton to Huntington Beach

	via Magnolia St

	via Magnolia St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los

	Servicio más frecuente todos los

	días



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	50 
	50 
	50 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	50 
	50 
	50 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 35

	Route 35

	Route 35


	Fullerton to Costa Mesa

	via Brookhurst St

	via Brookhurst St



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Chỉ định đến Fullerton Park và

	Chỉ định đến Fullerton Park và

	đi qua Orangethorpe Ave khi

	ngừng dịch vụ trái hướng trên

	Commonwealth Ave



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Realinear a Fullerton Park and

	Realinear a Fullerton Park and

	Ride a través de Orangethorpe Ave

	sin servicio fuera de dirección en

	Commonwealth Ave



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio todos

	Aumentar las horas de servicio todos

	los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Realign to Fullerton Park and

	Realign to Fullerton Park and

	Ride via Orangethorpe Ave with

	discontinuation of out-of-direction

	service on Commonwealth Ave



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	50 
	50 
	50 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	50 
	50 
	50 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 37

	Route 37

	Route 37


	La Habra to Fountain Valley

	via Euclid Ave

	via Euclid Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng phục vụ trên Ellis Ave

	Ngưng phục vụ trên Ellis Ave



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào cuối

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào cuối

	tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio en Ellis Ave

	Descontinuar el servicio en Ellis Ave



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio los

	Aumentar las horas de servicio los

	fines de semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente los fines de

	Servicio más frecuente los fines de

	semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue service on Ellis Ave

	Discontinue service on Ellis Ave



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekends

	More frequent service on weekends





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	4am - 9pm

	4am - 9pm

	4am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 38

	Route 38

	Route 38


	Lakewood to Anaheim Hills

	via Del Amo Blvd / La Palma Ave

	via Del Amo Blvd / La Palma Ave



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Trung Tâm Los

	Kéo dài tuyến đường đến Trung Tâm Los

	Cerritos



	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới ở phía đông tại Fairmont

	Điểm cuối mới ở phía đông tại Fairmont

	Blvd và La Palma Ave

	 


	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường đến Anaheim

	Ngưng đi qua đoạn đường đến Anaheim

	Hills Festiva
	l



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối tuần

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau tất cả các ngày

	Dịch vụ sau tất cả các ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extender la ruta hasta Los Cerritos Center

	Extender la ruta hasta Los Cerritos Center



	• 
	• 
	• 

	Nuevo extremo oriental de la ruta en

	Nuevo extremo oriental de la ruta en

	Fairmont Blvd y La Palma Ave



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento hasta Anaheim

	Descontinuar el segmento hasta Anaheim

	Hills Festival



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los días

	Servicio más tarde todos los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to Los Cerritos Center

	Extend route to Los Cerritos Center



	• 
	• 
	• 

	New eastern end of route at

	New eastern end of route at

	Fairmont Blvd and La Palma Ave



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment to Anaheim

	Discontinue segment to Anaheim

	Hills Festival



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekends

	Less frequent service on weekends



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	20* 
	20* 
	20* 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)



	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 42

	Route 42

	Route 42


	Seal Beach to Orange

	via Seal Beach Blvd / Los Alamitos Blvd / Lincoln Ave

	via Seal Beach Blvd / Los Alamitos Blvd / Lincoln Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment to Seal

	Discontinue segment to Seal

	Beach; Route 46 is an option



	• 
	• 
	• 

	New end of route at Los Alamitos

	New end of route at Los Alamitos

	Boulevard and Ball Road to offer

	direct connection between routes

	42 and 46



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường đến Seal

	Ngưng đi qua đoạn đường đến Seal

	Beach; Có thể đi tuyến 46



	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới của tuyến đường

	Điểm cuối mới của tuyến đường

	ở Los Alamitos Boulevard và Ball

	Road để tạo kết nối trực tiếp giữa

	các tuyến đường 42 và 46



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau tất cả các ngày

	Dịch vụ sau tất cả các ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento a Seal

	Descontinuar el segmento a Seal

	Beach; La ruta 46 es una opción



	• 
	• 
	• 

	Nuevo final de ruta en Los Alamitos

	Nuevo final de ruta en Los Alamitos

	Boulevard y Ball Road para ofrecer

	una conexión directa entre las rutas

	42 y 46



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los días

	Servicio más tarde todos los días





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	15 
	15 
	15 


	4am - 11pm

	4am - 11pm

	4am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	30 
	30 
	30 


	5am - 11pm

	5am - 11pm

	5am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	30 
	30 
	30 


	5am - 11pm
	5am - 11pm
	5am - 11pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 43

	Route 43

	Route 43


	Fullerton to Costa Mesa

	via Harbor Blvd

	via Harbor Blvd



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường phía

	Ngưng đi qua đoạn đường phía

	bắc đến Trung Tâm Chuyên Chở

	Fullerton (FTC)



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc tại FTC

	Tất cả các chuyến kết thúc tại FTC



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng

	ngày



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên Harbor

	Để biết thêm dịch vụ trên Harbor

	Blvd, hãy xem tuyến đường 543





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento al norte

	Descontinuar el segmento al norte

	del Fullerton Transportation Center

	(FTC)



	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan en el

	Todos los trayectos terminan en el

	FTC



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en Harbor

	Para servicio adicional en Harbor

	Blvd, consulte la ruta 543





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment north of

	Discontinue segment north of

	Fullerton Transportation Center

	(FTC)



	• 
	• 
	• 

	All trips end at FTC

	All trips end at FTC



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	For additional service on Harbor

	For additional service on Harbor

	Blvd, see Route 543





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	20 
	20 
	20 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am
	4am - 12am
	4am - 12am






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 46

	Route 46

	Route 46


	Long Beach to Orange

	via Ball Rd / Taft Ave

	via Ball Rd / Taft Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Seal Beach qua

	Kéo dài tuyến đường đến Seal Beach qua

	Norwalk Blvd/Los Alamitos Blvd



	• 
	• 
	• 

	Xe chạy mỗi 30 phút, từ Village at Orange

	Xe chạy mỗi 30 phút, từ Village at Orange

	đến Norwalk Bl và Los Alamitos Bl và mỗi

	60 phút từ Norwalk Bl và Los Alamitos Bl

	đến Seal Beach



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extender la ruta a Seal Beach por

	Extender la ruta a Seal Beach por

	Norwalk Blvd/Los Alamitos Blvd



	• 
	• 
	• 

	Operar cada 30 minutos desde Village at

	Operar cada 30 minutos desde Village at

	Orange hasta Norwalk Bl y Los Alamitos

	Bl y cada 60 minutos desde Norwalk Bl y

	Los Alamitos Bl hasta Seal Beach



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio los fines

	Aumentar las horas de servicio los fines

	de semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to Seal Beach via Norwalk

	Extend route to Seal Beach via Norwalk

	Blvd/Los Alamitos Blvd



	• 
	• 
	• 

	Operate every 30 minutes from the

	Operate every 30 minutes from the

	Village at Orange to Norwalk Bl and

	Los Alamitos Bl and 60 minutes from

	Norwalk Bl and Los Alamitos Bl to Seal

	Beach



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekends

	Less frequent service on weekends



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 short / 60 long 
	30 short / 60 long 
	30 short / 60 long 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 10pm
	5am - 10pm
	5am - 10pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 47

	Route 47

	Route 47


	Fullerton to Balboa

	via Anaheim Blvd / Fairview St

	via Anaheim Blvd / Fairview St



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường phía nam

	Ngưng đi qua đoạn đường phía nam

	đến Newport Blvd và 23rd St; Tất cả các

	chuyến kết thúc tại Newport Blvd và

	23rd St



	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường trên Victoria St;

	Ngưng đi qua đoạn đường trên Victoria St;

	Tất cả các chuyến đều đi qua Wilson St



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau tất cả các ngày

	Dịch vụ sau tất cả các ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento al sur de

	Descontinuar el segmento al sur de

	Newport Blvd y 23rd St; Todos los

	trayectos terminan en Newport Blvd y

	23rd St



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento en Victoria St;

	Descontinuar el segmento en Victoria St;

	Todos los trayectos van por Wilson St



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los dias

	Servicio más tarde todos los dias





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment south of

	Discontinue segment south of

	Newport Blvd and 23rd St; all trips

	end at Newport Blvd and 23rd St



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment on Victoria

	Discontinue segment on Victoria

	St; all trips travel on Wilson St



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	15 
	15 
	15 


	4am - 11pm

	4am - 11pm

	4am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	20 
	20 
	20 


	4am - 11pm

	4am - 11pm

	4am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	20 
	20 
	20 


	4am - 11pm
	4am - 11pm
	4am - 11pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 50

	Route 50

	Route 50


	Long Beach to Orange

	via Katella Ave

	via Katella Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los

	Servicio más frecuente todos los

	días



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	30 
	30 
	30 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	30 
	30 
	30 


	4am - 12am
	4am - 12am
	4am - 12am






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 53

	Route 53

	Route 53


	Anaheim to Irvine

	via Main St

	via Main St



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hoạt động 22 phút một chuyến từ ARTIC

	Hoạt động 22 phút một chuyến từ ARTIC

	đến Main Street và MacArthur Boulevard

	và 44 phút một chuyến từ Main Street và

	MacArthur Boulevard đến Yale Loop và

	Alton Parkway



	• 
	• 
	• 

	Ngưng dịch vụ 53X; Tuyến đường Bravo mới!

	Ngưng dịch vụ 53X; Tuyến đường Bravo mới!

	Dịch vụ trên Main Street bắt đầu vào tháng

	Mười, 2022



	• 
	• 
	• 

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào cuối tuần

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Operar cada 22 minutos desde ARTIC hasta

	Operar cada 22 minutos desde ARTIC hasta

	Main Street y MacArthur Boulevard y cada

	44 minutos desde Main Street y MacArthur

	Boulevard hasta Yale Loop y Alton Parkway



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio ruta 53X; ¡Nueva

	Descontinuar el servicio ruta 53X; ¡Nueva

	ruta Bravo! Servicio en Main Street

	implementado en octubre del 2022



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente entre semana

	Servicio menos frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente los fines de semana

	Servicio más frecuente los fines de semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Operate every 22 minutes from ARTIC to

	Operate every 22 minutes from ARTIC to

	Main Street and MacArthur Boulevard

	and 44 minutes from Main Street and

	MacArthur Boulevard to Yale Loop and

	Alton Parkway



	• 
	• 
	• 

	Discontinue Route 53X service;

	Discontinue Route 53X service;

	new Bravo! service on Main Street

	implemented October 2022



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekdays

	Less frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekends

	More frequent service on weekends





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	22 short / 44 long 
	22 short / 44 long 
	22 short / 44 long 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 


	5am - 12am

	5am - 12am

	5am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 


	5am - 12am
	5am - 12am
	5am - 12am






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 54

	Route 54

	Route 54


	Garden Grove to Orange

	via Chapman Ave

	via Chapman Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	20* 
	20* 
	20* 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm
	5am - 10pm
	5am - 10pm






	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)



	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 55

	Route 55

	Route 55


	Santa Ana to Newport Beach

	via Standard Ave / Bristol St / Fairview St / 17th St

	via Standard Ave / Bristol St / Fairview St / 17th St



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ vào cuối

	Thêm thời gian phục vụ vào cuối

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio los

	Aumentar las horas de servicio los

	fines de semana



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	30 
	30 
	30 


	4am - 9pm

	4am - 9pm

	4am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	30 
	30 
	30 


	4am - 9pm
	4am - 9pm
	4am - 9pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 56

	Route 56

	Route 56


	Garden Grove to Orange

	via Garden Grove Blvd

	via Garden Grove Blvd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	5am - 10pm
	5am - 10pm
	5am - 10pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 57

	Route 57

	Route 57


	Brea to Newport Beach

	via State College Blvd / Bristol St

	via State College Blvd / Bristol St



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Reduced wait time for connections at

	Reduced wait time for connections at

	Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Operate every 10 minutes from South

	Operate every 10 minutes from South

	Coast Plaza to CSU Fullerton, 20

	minutes from CSU Fullerton to Brea

	Mall and 20 minutes from South Coast

	Plaza to Newport Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Discontinue Route 57X service

	Discontinue Route 57X service





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác

	tại Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Xe chạy mỗi 10 phút từ South Coast

	Xe chạy mỗi 10 phút từ South Coast

	Plaza đến CSU Fullerton, mỗi 20 phút

	từ CSU Fullerton đến Brea Mall và mỗi

	20 phút từ South Coast Plaza đến Trung

	Tâm Chuyên Chở Newport



	• 
	• 
	• 

	Ngưng dịch vụ 57X

	Ngưng dịch vụ 57X





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Reducción del tiempo de espera para

	Reducción del tiempo de espera para

	las conexiones en Brea Mal
	l



	• 
	• 
	• 

	Operar cada 10 minutos desde South

	Operar cada 10 minutos desde South

	Coast Plaza a CSU Fullerton, 20 minutos

	desde CSU Fullerton a Brea Mall y 20

	minutos desde South Coast Plaza a

	Newport Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio 57X

	Descontinuar el servicio 57X





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	10 short* / 20 long* 
	10 short* / 20 long* 
	10 short* / 20 long* 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 


	4am - 12am
	4am - 12am
	4am - 12am






	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)



	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 59

	Route 59

	Route 59


	Anaheim to Irvine

	via Kraemer Blvd / Glassell St / Grand Ave / Von Karman Ave

	via Kraemer Blvd / Glassell St / Grand Ave / Von Karman Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Brea Mall

	Kéo dài tuyến đường đến Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe

	khác tại Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Exterder la ruta a Brea Mall

	Exterder la ruta a Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar el horario de servicio los

	Aumentar el horario de servicio los

	fines de semana



	• 
	• 
	• 

	Reducción del tiempo de espera para

	Reducción del tiempo de espera para

	las conexiones en Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to Brea Mall

	Extend route to Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekends

	Less frequent service on weekends



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends



	• 
	• 
	• 

	Reduced wait time for connections

	Reduced wait time for connections

	at Brea Mall





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 60

	Route 60

	Route 60


	Long Beach to Tustin

	via Westminster Ave / 17th St

	via Westminster Ave / 17th St



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	All trips will operate between

	All trips will operate between

	Larwin Square and CSU Long

	Beach



	• 
	• 
	• 

	More frequent service weekdays

	More frequent service weekdays



	• 
	• 
	• 

	For additional service on 17th St /

	For additional service on 17th St /

	Westminster Ave, see Route 560





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến sẽ đi từ Larwin

	Tất cả các chuyến sẽ đi từ Larwin

	Square đến CSU Long Beach



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên 17th St /

	Để biết thêm dịch vụ trên 17th St /

	Westminster, hãy xem tuyến đường

	560





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Todos los viajes operarán entre

	Todos los viajes operarán entre

	Larwin Square y CSU Long Beach



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en 17th St /

	Para servicio adicional en 17th St /

	Westminster, consulte la ruta 560





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	20 
	20 
	20 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 


	4am - 12am
	4am - 12am
	4am - 12am






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 64

	Route 64

	Route 64


	Huntington Beach to Tustin

	via Bolsa Ave / 1st St

	via Bolsa Ave / 1st St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Ngưng dịch vụ 64X

	Ngưng dịch vụ 64X





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio 64X

	Descontinuar el servicio 64X





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	Discontinue Route 64X service

	Discontinue Route 64X service





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	12* 
	12* 
	12* 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am
	4am - 12am
	4am - 12am






	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)



	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 66

	Route 66

	Route 66


	Huntington Beach to Irvine

	via McFadden Ave / Walnut Ave

	via McFadden Ave / Walnut Ave



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hoạt động 12 phút một chuyến trong giờ

	Hoạt động 12 phút một chuyến trong giờ

	cao điểm và 15 phút một chuyến vào giờ

	trưa từ GWTC đến MacFadden Avenue và

	Newport Boulevard



	• 
	• 
	• 

	Hoạt động 24 phút một chuyến trong giờ

	Hoạt động 24 phút một chuyến trong giờ

	cao điểm và 30 phút một chuyến vào giờ

	trưa đến Larwin Square và Irvine Valley

	College



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng ngày



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau hàng ngày

	Dịch vụ sau hàng ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Operar cada 12 minutos durante las

	Operar cada 12 minutos durante las

	horas pico y cada 15 minutos durante el

	mediodía desde GWTC hasta MacFadden

	Avenue y Newport Boulevard



	• 
	• 
	• 

	Operar cada 24 minutos durante las

	Operar cada 24 minutos durante las

	horas pico y cada 30 minutos durante el

	mediodía hasta Larwin Square e Irvine

	Valley College



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los dias

	Servicio más tarde todos los dias





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Operate every 12 minutes during peak

	Operate every 12 minutes during peak

	and 15 minutes during midday from

	GWTC to MacFadden Avenue and

	Newport Boulevard



	• 
	• 
	• 

	Operate 24 minutes during peak and

	Operate 24 minutes during peak and

	30 minutes during midday to Larwin

	Square and Irvine Valley College



	• 
	• 
	• 

	More frequent service 
	More frequent service 
	every day



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	12 short / 24 long 
	12 short / 24 long 
	12 short / 24 long 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 
	15 short / 30 long 


	4am - 12am
	4am - 12am
	4am - 12am






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 70

	Route 70

	Route 70


	Sunset Beach to Tustin

	via Edinger Ave

	via Edinger Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau hàng ngày

	Dịch vụ sau hàng ngày



	• 
	• 
	• 

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình



	• 
	• 
	• 

	Xe chạy mỗi 20 phút từ Edinger Ave

	Xe chạy mỗi 20 phút từ Edinger Ave

	và Harbour Bl đến Trạm Metrolink

	Tustin và mỗi 40 phút từ Edinger Ave và

	Harbour Bl đến PCH và Warner





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los dias

	Servicio más tarde todos los dias



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación



	• 
	• 
	• 

	Operar cada 20 minutos desde Edinger

	Operar cada 20 minutos desde Edinger

	Ave y Harbor Bl hasta la estación Tustin

	Metrolink y 40 minutos desde Edinger

	Ave y Harbor Bl hasta PCH y Warner





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekends

	Less frequent service on weekends



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes



	• 
	• 
	• 

	Operate every 20 minutes from Edinger

	Operate every 20 minutes from Edinger

	Ave and Harbor Bl to Tustin Metrolink

	Station and 40 minutes from Edinger

	Ave and Harbor Bl to PCH and Warner





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	20 short / 40 long 
	20 short / 40 long 
	20 short / 40 long 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	40 
	40 
	40 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	40 
	40 
	40 


	5am - 10pm
	5am - 10pm
	5am - 10pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 71

	Route 71

	Route 71


	Yorba Linda to Newport Beach

	via Tustin Ave / Red Hill Ave / Newport Blvd

	via Tustin Ave / Red Hill Ave / Newport Blvd



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to CSU Fullerton

	Extend route to CSU Fullerton



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Rose Dr

	Discontinue segment from Rose Dr

	and Orangethorpe Ave to Rose Dr &

	Yorba Linda Blvd



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays

	and Sundays



	• 
	• 
	• 

	Later service on weekends

	Later service on weekends





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến CSU

	Kéo dài tuyến đường đến CSU

	Fullerton



	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Rose Dr

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Rose Dr

	và Orangethorpe Ave đến Rose Dr &

	Yorba Linda Blvd



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các

	ngày trong tuần và chủ nhật



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần

	Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extender la ruta hasta CSU Fullerton

	Extender la ruta hasta CSU Fullerton



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde

	Descontinuar el segmento desde

	Rose Dr y Orangethorpe Ave hasta

	Rose Dr y Yorba Linda Blvd



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana

	y domingos



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde los fines de

	Servicio más tarde los fines de

	semana





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 72

	Route 72

	Route 72


	Sunset Beach to Tustin

	via Warner Ave

	via Warner Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới ở Trạm Metrolink

	Điểm cuối mới ở Trạm Metrolink

	Tustin



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nuevo final de ruta en la estación

	Nuevo final de ruta en la estación

	Tustin Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	New end of route at Tustin

	New end of route at Tustin

	Metrolink Station



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	50 
	50 
	50 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	50 
	50 
	50 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 79

	Route 79

	Route 79


	Tustin to Newport Beach

	via Bryan Ave / Culver Dr / University Ave

	via Bryan Ave / Culver Dr / University Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường trên Jamboree

	Ngưng đi qua đoạn đường trên Jamboree

	Rd và Ford Rd đến Trung Tâm Chuyên

	Chở Newport (Newport Transportation

	Center, hay NTC)



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến sẽ sử dụng tuyến

	Tất cả các chuyến sẽ sử dụng tuyến

	đường thay thế hiện tại từ Ford Rd và San

	Miguel Dr đến NTC



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ hàng ngàylos días

	Mở rộng giờ phục vụ hàng ngàylos días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento en

	Descontinuar el segmento en

	Jamboree Rd y Ford Rd hacia Newport

	Transportation Center (NTC)



	• 
	• 
	• 

	Todos los viajes utilizarán la ruta

	Todos los viajes utilizarán la ruta

	alternativa actual desde Ford Rd y San

	Miguel Dr hasta NTC



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Amumentar las horas de servicio todos

	Amumentar las horas de servicio todos

	los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment on Jamboree Rd

	Discontinue segment on Jamboree Rd

	and Ford Rd to Newport Transportation

	Center (NTC)



	• 
	• 
	• 

	All trips will use current alternate

	All trips will use current alternate

	routing from Ford Rd and San Miguel

	Dr to NTC



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30* 
	30* 
	30* 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)



	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 82

	Route 82

	Route 82


	Foothill Ranch to Rancho Santa Margarita

	via Portola Pkwy / Santa Margarita Pkwy

	via Portola Pkwy / Santa Margarita Pkwy



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Đề nghị ngưng hoạt động

	Đề nghị ngưng hoạt động



	• 
	• 
	• 

	Tùy chọn: tuyến 89 mở rộng đi qua

	Tùy chọn: tuyến 89 mở rộng đi qua

	đoạn đường từ Portola Plaza đến

	Rancho Santa Margarita



	• 
	• 
	• 

	Tùy chọn: tuyến 177 mở rộng đi qua

	Tùy chọn: tuyến 177 mở rộng đi qua

	đoạn đường từ Foothill Ranch đến

	Portola Plaza





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Se propone descontinuarla

	Se propone descontinuarla



	• 
	• 
	• 

	Opción: el segmento de Portola Plaza a

	Opción: el segmento de Portola Plaza a

	Rancho Santa Margarita será atendido

	por una ampliación de la ruta 89



	• 
	• 
	• 

	Opción: el segmento de Foothill Ranch

	Opción: el segmento de Foothill Ranch

	a Portola Plaza será atendido por una

	ampliación de la ruta 177





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Proposed for discontinuation

	Proposed for discontinuation



	• 
	• 
	• 

	Option: segment from Portola Plaza

	Option: segment from Portola Plaza

	to Rancho Santa Margarita will be

	served by an extension of Route 89



	• 
	• 
	• 

	Option: segment from Foothill Ranch

	Option: segment from Foothill Ranch

	to Portola Plaza will be served by an

	extension of Route 177





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 83

	Route 83

	Route 83


	Anaheim to Laguna Hills

	via 5 Fwy / Main St

	via 5 Fwy / Main St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Fullerton Park

	Kéo dài tuyến đường đến Fullerton Park

	& Ride qua 5 Freeway



	• 
	• 
	• 

	Điều chỉnh lại để phục vụ các trạm dừng

	Điều chỉnh lại để phục vụ các trạm dừng

	trên Ball Road theo lối vào của nhân

	viên Disneyland



	• 
	• 
	• 

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác

	tại Trung Tâm Chuyên Chở Laguna Hills



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau hàng ngày

	Dịch vụ sau hàng ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extender la ruta a Fullerton Park & Ride

	Extender la ruta a Fullerton Park & Ride

	a través de la autopista 5



	• 
	• 
	• 

	Reajustar para prestar el servicio 
	Reajustar para prestar el servicio 
	en las

	paradas de Ball Road por la entrada

	para empleados de Disneyland



	• 
	• 
	• 

	Reducir el tiempo de espera para

	Reducir el tiempo de espera para

	las conexiones en el Laguna Hills

	Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los dias

	Servicio más tarde todos los dias





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to Fullerton Park &

	Extend route to Fullerton Park &

	Ride via I-5 Freeway



	• 
	• 
	• 

	Realign to serve stops on Ball Road

	Realign to serve stops on Ball Road

	by Disneyland employee entrance



	• 
	• 
	• 

	Reduced wait time for connections

	Reduced wait time for connections

	at Laguna Hills Transportation

	Center



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	4am - 11pm

	4am - 11pm

	4am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	30 
	30 
	30 


	5am - 11pm

	5am - 11pm

	5am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	30 
	30 
	30 


	5am - 11pm
	5am - 11pm
	5am - 11pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 87

	Route 87

	Route 87


	Rancho Santa Margarita to Laguna Niguel

	via Alicia Pkwy

	via Alicia Pkwy



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Trung Tâm

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Trung Tâm

	Chuyên Chở Laguna Hills (Laguna Hills

	Transportation Center, hay LHTC) đến

	Rancho Santa Margarita



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc tại LHTC

	Tất cả các chuyến kết thúc tại LHTC



	• 
	• 
	• 

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác tại

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác tại

	LHTC



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	trong tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento de Laguna

	Descontinuar el segmento de Laguna

	Hills Transportation Center (LHTC) a

	Rancho Santa Margarita



	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan en el LHTC

	Todos los trayectos terminan en el LHTC



	• 
	• 
	• 

	Reducción del tiempo de espera para las

	Reducción del tiempo de espera para las

	conexiones en LHTC



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde entre semana

	Servicio más tarde entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Laguna

	Discontinue segment from Laguna

	Hills Transportation Center (LHTC) to

	Rancho Santa Margarita



	• 
	• 
	• 

	All trips end at LHTC

	All trips end at LHTC



	• 
	• 
	• 

	Reduced wait time for connections at

	Reduced wait time for connections at

	LHTC



	• 
	• 
	• 

	Later service on weekdays

	Later service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 89

	Route 89

	Route 89


	Mission Viejo to Laguna Beach

	via El Toro Rd / Laguna Canyon Rd

	via El Toro Rd / Laguna Canyon Rd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Santa

	Kéo dài tuyến đường đến Santa

	Margarita Pkwy và Plano Trabuco Rd



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ tần suất nhiều hơn tất cả

	Dịch vụ tần suất nhiều hơn tất cả

	các ngày



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian đổi xe tại Trung Tâm

	Thêm thời gian đổi xe tại Trung Tâm

	Chuyên Chở Laguna Hills



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extención hasta Santa Margarita

	Extención hasta Santa Margarita

	Pkwy y Plano Trabuco Rd



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas

	Aportar conexiones programadas

	en el Laguna Hills Transportation

	Center



	• 
	• 
	• 

	Aumentar el horario de servicio los

	Aumentar el horario de servicio los

	fines de semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend to Santa Margarita Pkwy

	Extend to Santa Margarita Pkwy

	and Plano Trabuco Rd



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at

	Provide timed connections at

	Laguna Hills Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30* 
	30* 
	30* 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm
	5am - 8pm
	5am - 8pm






	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)



	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 90

	Route 90

	Route 90


	Tustin to Dana Point

	via Irvine Center Dr / Moulton Pkwy / Golden Lantern St

	via Irvine Center Dr / Moulton Pkwy / Golden Lantern St



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thay đổi lộ trình để đi đến Trung Tâm

	Thay đổi lộ trình để đi đến Trung Tâm

	Chuyên Chở Laguna Hills (LHTC)



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn tất cả các

	Dịch vụ thường xuyên hơn tất cả các

	ngày



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày

	Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào giữa

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào giữa

	ngày; Thêm thời gian tại LHTC





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cambiar la ruta para dar servicio al

	Cambiar la ruta para dar servicio al

	Laguna Hills Transportation Center

	(LHTC)



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio todos

	Aumentar las horas de servicio todos

	los días



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas en

	Aportar conexiones programadas en

	el LHTC





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Reroute to serve Laguna Hills

	Reroute to serve Laguna Hills

	Transportation Center (LHTC)



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at LHTC

	Provide timed connections at LHTC





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30* 
	30* 
	30* 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)

	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)



	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 91

	Route 91

	Route 91


	Laguna Hills to San Clemente

	via Paseo De Valencia / Camino Capistrano / Del Obispo St

	via Paseo De Valencia / Camino Capistrano / Del Obispo St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày

	Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên

	Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên

	Chở Laguna Hills



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio todos

	Aumentar las horas de servicio todos

	los días



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas en

	Aportar conexiones programadas en

	el Laguna Hills Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekends

	Less frequent service on weekends



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at

	Provide timed connections at

	Laguna Hills Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm
	5am - 9pm
	5am - 9pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 123

	Route 123

	Route 123


	Anaheim to Huntington Beach

	via Malvern Ave / Valley View / Bolsa Chica

	via Malvern Ave / Valley View / Bolsa Chica



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới của tuyến đường ở CSU,

	Điểm cuối mới của tuyến đường ở CSU,

	Fullerton



	• 
	• 
	• 

	Bỏ đoạn từ CSU, Fullerton đến Trạm

	Bỏ đoạn từ CSU, Fullerton đến Trạm

	Anaheim Canyon Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Phục vụ trễ hơn vào buổi tối những

	Phục vụ trễ hơn vào buổi tối những

	ngày trong tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nuevo final de ruta en CSU, Fullerton

	Nuevo final de ruta en CSU, Fullerton



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde CSU,

	Descontinuar el segmento desde CSU,

	Fullerton hasta la estación Anaheim

	Canyon Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio nocturno más tarde entre

	Servicio nocturno más tarde entre

	semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	New end of route at CSU, Fullerton

	New end of route at CSU, Fullerton



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from CSU,

	Discontinue segment from CSU,

	Fullerton to Anaheim Canyon

	Metrolink Station



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later evening service on weekdays

	Later evening service on weekdays





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	50 
	50 
	50 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 129

	Route 129

	Route 129


	La Habra to Anaheim

	via La Habra Blvd / Brea Blvd / Birch St / Kraemer Blvd

	via La Habra Blvd / Brea Blvd / Birch St / Kraemer Blvd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to Buena Park Metrolink

	Extend route to Buena Park Metrolink

	Station



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Brea Mall to

	Discontinue segment from Brea Mall to

	Kraemer Blvd and La Palma Ave



	• 
	• 
	• 

	All trips end at Brea Mall

	All trips end at Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	More frequent service everyday

	More frequent service everyday



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at Brea Mall

	Provide timed connections at Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Trạm Metrolink

	Kéo dài tuyến đường đến Trạm Metrolink

	Buena Park



	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Brea Mall

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Brea Mall

	đến Kraemer Blvd và La Palma Ave



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc tại Brea Mall

	Tất cả các chuyến kết thúc tại Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian tại Brea Mall

	Thêm thời gian tại Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extender la ruta hasta la estación Buena Park

	Extender la ruta hasta la estación Buena Park

	Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde Brea Mall

	Descontinuar el segmento desde Brea Mall

	hasta Kraemer Blvd y La Palma Ave



	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan en Brea Mall

	Todos los trayectos terminan en Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Aumentar el horario de servicio los fines de

	Aumentar el horario de servicio los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas en Brea

	Aportar conexiones programadas en Brea

	Mall





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	40 
	40 
	40 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	40 
	40 
	40 


	5am - 8pm
	5am - 8pm
	5am - 8pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 143

	Route 143

	Route 143


	La Habra to Brea

	via Whittier Blvd / Harbor Blvd / Brea Blvd / Birch St

	via Whittier Blvd / Harbor Blvd / Brea Blvd / Birch St



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian tại Brea Mall

	Thêm thời gian tại Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Aumentar el horario de servicio los

	Aumentar el horario de servicio los

	fines de semana



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas en

	Aportar conexiones programadas en

	Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at Brea

	Provide timed connections at Brea

	Mall





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	45 
	45 
	45 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	5am - 8pm
	5am - 8pm
	5am - 8pm






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 153

	Route 153

	Route 153


	Brea to Anaheim

	via Placentia Ave

	via Placentia Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Đề nghị ngưng hoạt động

	Đề nghị ngưng hoạt động



	• 
	• 
	• 

	Tùy chọn: Tuyến 50, 57, và 59 đi từ

	Tùy chọn: Tuyến 50, 57, và 59 đi từ

	Brea Mall đến ARTIC





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Se propone descontinuarla

	Se propone descontinuarla



	• 
	• 
	• 

	Opción: Las rutas 50, 57 y 59

	Opción: Las rutas 50, 57 y 59

	conectan con ARTIC desde Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Proposed to be discontinued

	Proposed to be discontinued



	• 
	• 
	• 

	Option: Routes 50, 57, and 59

	Option: Routes 50, 57, and 59

	connect to ARTIC from the Brea Mall





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 177

	Route 177

	Route 177


	Foothill Ranch to Laguna Hills

	via Lake Forest Dr / Muirlands Blvd / Los Alisos Blvd

	via Lake Forest Dr / Muirlands Blvd / Los Alisos Blvd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nới rộng đến Portola Plaza để đi qua 
	Nới rộng đến Portola Plaza để đi qua 
	đoạn

	ngừng hoạt động của Tuyến đường 82



	• 
	• 
	• 

	Nới rộng đến Alicia Parkway để đi qua 
	Nới rộng đến Alicia Parkway để đi qua 
	đoạn

	ngừng hoạt động của Tuyến đường 87



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên 
	Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên 
	Chở

	Laguna Hills



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến hơn vào các thứ Bảy

	Nhiều chuyến hơn vào các thứ Bảy



	• 
	• 
	• 

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ampliación hasta Portola Plaza para cubrir

	Ampliación hasta Portola Plaza para cubrir

	la porción descontinuada de la ruta 82



	• 
	• 
	• 

	Ampliación hasta Alicia Parkway

	Ampliación hasta Alicia Parkway

	para cubrir una porción de la ruta 87

	descontinuada



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas en el

	Aportar conexiones programadas en el

	Laguna Hills Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente los sábados

	Servicio más frecuente los sábados



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente entre semana

	Servicio menos frecuente entre semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend to Portola Plaza to cover

	Extend to Portola Plaza to cover

	discontinued portion of Route 82



	• 
	• 
	• 

	Extend to Alicia Parkway to cover a

	Extend to Alicia Parkway to cover a

	portion of the discontinued Route 87



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at Laguna

	Provide timed connections at Laguna

	Hills Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on Saturdays

	More frequent service on Saturdays



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekdays

	Less frequent service on weekdays





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	5am - 6pm

	5am - 6pm

	5am - 6pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	7am - 6pm

	7am - 6pm

	7am - 6pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 178

	Route 178

	Route 178


	Huntington Beach to Irvine

	via Adams Ave / Birch St / Campus Dr

	via Adams Ave / Birch St / Campus Dr



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn các ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau các ngày trong tuần

	Dịch vụ sau các ngày trong tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde entre semana

	Servicio más tarde entre semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent weekday service

	More frequent weekday service



	• 
	• 
	• 

	Later weekday service

	Later weekday service





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	50 
	50 
	50 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 206

	Route 206

	Route 206


	Santa Ana to Lake Forest Express

	via 5 Fwy

	via 5 Fwy



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta 
	Descontinuar la ruta 




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route 
	Discontinue route 




	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 213

	Route 213

	Route 213


	Brea to Irvine Express

	via 55 Fwy

	via 55 Fwy



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta 
	Descontinuar la ruta 




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route

	Discontinue route





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 463

	Route 463

	Route 463


	Santa Ana Regional Transportation Center to Hutton Centre

	Santa Ana Regional Transportation Center to Hutton Centre


	via Grand Ave

	via Grand Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động



	• 
	• 
	• 

	Hành khách có thể đi Tuyến 862 tại

	Hành khách có thể đi Tuyến 862 tại

	Trung Tâm Chuyên Chở Khu Vực

	Santa Ana và Tuyến 53 / 553 trên

	Main St





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta

	Descontinuar la ruta



	• 
	• 
	• 

	Los pasajeros pueden usar la

	Los pasajeros pueden usar la

	ruta 862 en el Santa Ana Regional

	Transportation Center y la ruta 53 /

	553 en Main St





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route

	Discontinue route



	• 
	• 
	• 

	Riders can use Route 862 at

	Riders can use Route 862 at

	Santa Ana Regional Transportation

	Center and Route 53 / 553 on

	Main St





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 529

	Route 529

	Route 529


	Fullerton to Huntington Beach

	via Beach Blvd

	via Beach Blvd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên Beach

	Để biết thêm dịch vụ trên Beach

	Blvd, hãy xem tuyến đường 29





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente entre

	Servicio menos frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en Beach

	Para servicio adicional en Beach

	Blvd, consulte la ruta 29





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekdays

	Less frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	For additional service on Beach

	For additional service on Beach

	Blvd, see Route 29





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	6am - 6pm

	6am - 6pm

	6am - 6pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	43

	43

	43



	Route 543

	Route 543

	Route 543


	Fullerton Transportation Center to Santa Ana

	via Harbor Blvd

	via Harbor Blvd



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later service on weekdays

	Later service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Discontinue weekend service

	Discontinue weekend service



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes



	• 
	• 
	• 

	For additional service all days on

	For additional service all days on

	Harbor Blvd, see Route 43





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Ngưng dịch vụ vào những ngày cuối 
	Ngưng dịch vụ vào những ngày cuối 
	tuần



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên Harbor Blvd,

	Để biết thêm dịch vụ trên Harbor Blvd,

	hãy xem tuyến đường 43





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde entre semana

	Servicio más tarde entre semana



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio de fin de

	Descontinuar el servicio de fin de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en Harbor

	Para servicio adicional en Harbor

	Blvd, consulte la ruta 43





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	20 
	20 
	20 


	5am - 7pm

	5am - 7pm

	5am - 7pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	44

	44

	44



	Route 553

	Route 553

	Route 553


	Anaheim to Santa Ana

	via Main St

	via Main St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới của tuyến ở South

	Điểm cuối mới của tuyến ở South

	Coast Plaza





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nuevo final de ruta en South Coast

	Nuevo final de ruta en South Coast

	Plaza





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	New end of route at South Coast

	New end of route at South Coast

	Plaza





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	22 
	22 
	22 


	6am - 7pm

	6am - 7pm

	6am - 7pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 560

	Route 560

	Route 560


	Santa Ana to Long Beach

	via 17th St / Westminster Ave

	via 17th St / Westminster Ave



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gưng phục vụ từ Westminter Ave và

	Gưng phục vụ từ Westminter Ave và

	Goldenwest St đến CSU Long Beach; Tuyến

	60 sẽ có thể phục vụ cả ngày



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc trên Westminter

	Tất cả các chuyến kết thúc trên Westminter

	Ave và Goldenwest St



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày trong

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày trong

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên 17th St /

	Để biết thêm dịch vụ trên 17th St /

	Westminster, hãy xem tuyến đường 60





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio de Westminter

	Descontinuar el servicio de Westminter

	Ave y Goldenwest St a CSU Long Beach; la

	ruta 60 proveerá la opción de todo el día



	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan en

	Todos los trayectos terminan en

	Westminter Ave y Goldenwest St



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio entre

	Aumentar las horas de servicio entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en 17th St /

	Para servicio adicional en 17th St /

	Westminster, consulte la ruta 60





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue service from Westminter

	Discontinue service from Westminter

	Ave and Goldenwest St to CSU Long

	Beach; Route 60 will provide all-day

	option



	• 
	• 
	• 

	All trips end on Westminter Ave and

	All trips end on Westminter Ave and

	Goldenwest St



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekdays

	Expand service hours on weekdays



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	For additional service on 17th St /

	For additional service on 17th St /

	Westminster Ave, see Route 60





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	20 
	20 
	20 


	5am - 7pm

	5am - 7pm

	5am - 7pm




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 701

	Route 701

	Route 701


	Huntington Beach to Los Angeles Express

	via 405 Fwy / 605 Fwy / 105 Fwy / 110 Fwy

	via 405 Fwy / 605 Fwy / 105 Fwy / 110 Fwy



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route 
	Discontinue route 




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta 
	Descontinuar la ruta 




	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 721

	Route 721

	Route 721


	Fullerton to Los Angeles Express

	via 91 Fwy / 110 Fwy

	via 91 Fwy / 110 Fwy



	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng

	Những thay đổi cuối cùng



	Cambios finales

	Cambios finales

	Cambios finales



	Final changes 
	Final changes 
	Final changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta 
	Descontinuar la ruta 




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route

	Discontinue route





	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn




	Route 794

	Route 794

	Route 794


	Riverside/Corona to South Coast Metro Express

	via 91 Fwy / 55 Fwy

	via 91 Fwy / 55 Fwy



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta 
	Descontinuar la ruta 




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route 
	Discontinue route 




	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng

	Final / Final / Cuối cùng




	 
	 
	 
	 
	  
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Weekday / Entre semana / 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	   
	   
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service
	No service
	No service






	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn








