
Draft na Plano ng Serbisyo sa Taong 2021 
Alamin pa ang tungkol sa mga ipinapanukalang plano ng serbisyo sa taong 2021 at magbigay ng 

feedback.

Sa Sound Transit, mas maraming tao ang naikokonekta sa mas maraming lugar. 
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Ang Sound Transit ay humihingi ng feedback mula 
sa publiko tungkol sa pagpaplano ng serbisyo sa 
taong 2021 

Ano 

Ang Sound Transit ay naglulunsad ng proseso kung saan makikisali ang publiko na kukuhanan ng feedback 

tungkol sa mga sumusunod: 

1. Paano nakaapekto sa aming mga pasahero ang mga pagbabago sa serbisyo kaugnay ng COVID-19

2. Kung natutugunan ng aming kasalukuyang disenyo ng sistema ang kanilang mga pangangailangan

3. Mga ipinapanukalang pagbabago sa ilang ruta ng bus ng ST Express kaugnay ng bagong light rail

service ng Link papunta sa U District, Roosevelt, at Northgate, na nakaplano para sa Setyembre 2021

Mahirap ang mga pagpapasyang ito, at kailangan namin ang opinyon ng publiko. Makakatulong sa amin ang 

feedback sa survey na maunawaan ang mga nagbabagong gawi sa pagbiyahe at isaayos ang serbisyo kung 

saan mo ito pinakakailangan.  

 agosto 30, 2020 



Aabutin lang nang 7 (na) minuto ang survey na ito. Gagamitin namin ang feedback na ito upang maisaayos ang 

huling panukalang ipepresenta sa Board of Directors (Lupon ng mga Tagapangasiwa) ng Sound Transit, na 

mag-aapruba sa aming Plano ng Serbisyo sa Taong 2021 sa katapusan ng taong ito. 

Kailan 

Hihingi ng opinyon: Set. 4-25, 2020. 

Dumalo sa aming virtual na Pampublikong Pagdinig upang magbigay ng komento sa Huwebes, Set. 24, mula 

11:00-12:00 p.m.  

Iba pang impormasyon 

Alamin pa ang tungkol dito at magbigay ng feedback sa www.soundtransit.org/sip#googtrans(tl)  

Tumawag sa 800-201-4900 / TTY Relay: 711 upang sagutan ang survey sa pamamagitan ng telepono 

Upang humiling ng mga serbisyo sa pagsasalin, tumawag sa 800-823-9230 / TTY Relay: 711  

Makipag-ugnayan sa Pagpaplano ng Serbisyo 

Mag-email sa servicechanges@soundtransit.org o mag-iwan ng pampublikong komento sa 866-940-4387 

 Makakuha ng mga update 
soundtransit.org/subscribe
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