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Metro-ն փոխում է 
ավտոբուսների սպասարկումը՝ 
վերականգնելու 
սպասարկման ամբողջական 
մակարդակները:

Նոր ժամանակացույցեր՝ սկսած 2022 թ-ի 
դեկտեմբերի 11-ից:



Metro-ն կիրակի օրը՝ դեկտեմբերի 11-
ից սկսած, որոշ երթուղիների գծերում 
փոփոխություններ է կատարում՝ մեր 
ուղևորներին ավելի հաճախակի և հուսալի 
ծառայություններ մատուցելու համար: 
Ծառայությունների այս փոփոխությունն 
ավարտում է 2022 թվականին ավելի վաղ 
նվազեցված սպասարկման ամբողջական 
մակարդակների վերականգնումը: Լրացուցիչ 
մանրամասների համար այցելեք metro.net/
mybus կայքը՝ ավտոբուսային գծի հատուկ 
ժամանակացույցերի հատվածը: 

Հետևյալ գծերը կունենան 
հաճախականության բարելավումներ.

Աշխատանքային օրերին՝ 10, 14, 20, 37, 
38, 40, 55, 60, 62, 76, 78, 94, 108, 110, 115, 117, 
120, 125, 127, 134, 150, 152, 162, 164, 165, 166, 
177, 179, 182, 204, 206, 212, 222, 232, 233, 234, 
240, 246, 258, 260, 267, 268, 287, 344, 460, 501, 
577, 603, 605, 617, 662, 754

Շաբաթ օրերին՝ 20, 40, 55, 70, 76, 94, 127, 
150, 162, 182, 206, 244, 246, 460, 487, 602, 603, 
605, 662

Կիրակի օրերին՝ 20, 55, 70, 76, 94, 127, 150, 
182, 206, 240, 244, 246, 460, 487, 602, 603, 
605, 662, 901

205, 246 և 550 գծերը San Pedro, Wilmington և Harbor 
City տարածքներում զգալի փոփոխություններ են 
կրել երթուղիներում՝ կապված LADOT DASH San 
Pedro ծառայության փոփոխությունների հետ:

Metro-ն նաև թարմացրել է 60, 202 և 260 գծերի 
մանրամասները Compton տարածքում, որպեսզի 
արտացոլի երկարաժամկետ շրջանցումը՝ Artesia 
Bl կամրջի փակման պատճառով, Alameda St. 
փողոցի մոտ:

Glendale-ից դեպի հարավ գնացող 92 գիծն այժմ 
կանցնի անմիջապես Glenoaks Bl-ով, մոտենալով 
Brand Bl-ին (ոչ երկար ճանապարհով՝ Little 
Glenoaks Bl-ով):

212 գիծն այժմ նույնպես կանցնի Downtown 
Inglewood երկաթուղային կայարանով՝ K Line գծին 
միանալու համար:



10՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 15 րոպեի 
փոխարեն 10-15 րոպեն մեկ: 

14՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 10-15 
րոպեի փոխարեն 10 րոպեն մեկ: Վերանայված 
ժամանակացույց աշխատանքային, շաբաթ 
և կիրակի օրերի համար՝ ծառայության 
հուսալիությունը բարելավելու նպատակով:

20՝ Բարելավել աշխատանքային 
օրվա պիկ ժամանակահատվածների 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 15 
րոպեի փոխարեն մինչև 10-15 րոպեն մեկ և 
բարելավել շաբաթ և կիրակի օրը յուրաքանչյուր 
15-ի փոխարեն 12 րոպեն մեկ: Վերանայված 
ժամանակացույց աշխատանքային օրերի, 
շաբաթ և կիրակի օրերի համար՝ ծառայության 
հուսալիությունը բարելավելու նպատակով: 

35՝ Աշխատանքային օրերի վերանայված 
ժամանակացույց՝ սպասարկման 
հուսալիությունը բարելավելու համար:

37՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
առավելագույն հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 10-15 րոպեի փոխարեն մինչև 
հետևողականորեն յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ:

38՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի պիկ 
ժամերին հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
30-60 րոպեի փոխարեն մինչև 30-40 րոպեն մեկ:

40՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի պիկ 
ժամերին հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
10 րոպեի փոխարեն մինչև 8-10 րոպեն մեկ, 
բարելավել աշխատանքային օրերի կեսօրվա 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 12 
րոպեի փոխարեն մինչև 10 րոպեն մեկ, և 
բարելավել շաբաթ օրվա հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 15 րոպեի փոխարեն 12 րոպեն մեկ:

53՝ Վերանայված ժամանակացույց 
աշխատանքային օրերի, շաբաթ, կիրակի 
օրերի համար՝ սպասարկման հուսալիությունը 
բարելավելու նպատակով:



55՝ Բարելավել աշխատանքյաին օրերի 
առավելագույն հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 15 րոպեի փոխարեն մինչև 
յուրաքանչյուր 12-15 րոպեն մեկ և բարելավել 
շաբաթ և կիրակի օրերին հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 23-30 րոպեի փոխարեն մինչև 
յուրաքանչյուր 20 րոպեն մեկ:

60՝ Բարելավել աշխատանքային օրվա 
առավելագույն հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 6-8 րոպեի փոխարեն մինչև 
յուրաքանչյուր 5-8 րոպեն մեկ: Երթուղին այժմ 
անցնում է երկար շրջանցում Greenleaf Bl-ով 
Compton-ում` Artesia Bl կամրջի փակման 
պատճառով:

62՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի պիկ 
ժամերի հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
30-60 րոպեի փոխարեն մինչև 25-60 րոպեն մեկ, 
բարելավել աշխատանքային օրերի կեսօրվա 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 60 րոպեի 
փոխարեն մինչև 25-45 րոպեն մեկ:

70՝ Բարելավել շաբաթ և կիրակի օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 12 րոպեի 
փոխարեն մինչև 10 րոպեն մեկ:

76՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
պիկ ժամերի և կեսօրվա ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 20 րոպեի 
փոխարեն մինչև 15 րոպեն մեկ: Բարելավել 
շաբաթ և կիրակի օրերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 22 րոպեի փոխարեն մինչև 20 
րոպեն մեկ:

78՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
պիկ ժամերի և կեսօրվա ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 12 
րոպեի փոխարեն մինչև 10 րոպեն մեկ: Փոխել 
երթուղին Glendale-ից դեպի հարավ`ուղիղ 
ճանապարհորդելու Glenoaks Bl-ով, մոտենալով 
Brand Bl-ին (այլևս պետք չէ ճանապարհորդել 
Little Glenoaks Bl-ով):

94՝ Բարելավել աշխատանքային օրվա պիկ 
ժամերի հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
15 րոպեի փոխարեն մինչև 12-15 րոպեն 
մեկ: Բարելավել շաբաթ և կիրակի օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 30 րոպեի 
փոխարեն մինչև 20-30 րոպեն մեկ:

108՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
կեսօրվա հաճախականությունը յուրաքանչյուր 15 
րոպեի փոխարեն մինչև 10 րոպեն մեկ:



110՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
պիկ ժամերին և կեսօրվա ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 20 րոպեի 
փոխարեն մինչև 15 րոպեն մեկ: 

111՝ Երկարացնել ուղևորությունները, որոնք 
սկսում/վերջանում են Florence/Crenshaw-ում մինչև 
Inglewood Transit Center:

115՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին պիկ 
ժամերին հաճախականությունը յուրաքանչյուր  
15 րոպեի փոխարեն մինչև 12 րոպեն մեկ: 

117՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
պիկ ժամերին և կեսօրվա ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 20 րոպեի 
փոխարեն մինչև 15 րոպեն մեկ: 

120՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
պիկ ժամերին և կեսօրվա ժամերին 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 50-55 րոպեի 
փոխարեն մինչև 40 րոպեն մեկ: 

125՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
կեսօրվա ժամերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 30 րոպեի փոխարեն մինչև 20 
րոպեն մեկ

127՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
հաճախականությունը 45 րոպեի փոխարեն 
մինչև 20/40 րոպեն մեկ: Բարելավել շաբաթ և 
կիրակի օրերի հաճախականությունը 60 րոպեի 
փոխարեն սկզբից մինչև վերջ 30/60 րոպեն մեկ:

134՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին պիկ 
ժամերի հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
30-60 րոպեի փոխարեն մինչև 20-60 րոպեն մեկ: 
Բարելավել աշխատանքային օրերին կեսօրվա 
ժամերի հաճախականությունը յուրաքանչյուր  
60 րոպեի փոխարեն մինչև 40-60 րոպեն մեկ:

150՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
կեսօրվա ժամերին հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 25 րոպեի փոխարեն մինչև 20 
րոպեն մեկ: Բարելավել շաբաթ և կիրակի 
օրերին երեկոյան ժամերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 30-60 րոպեի փոխարեն մինչև 
յուրաքանչյուր 20-60 րոպեն մեկ:

152՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
կեսօրվա ժամերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 20 րոպեի փոխարեն մինչև 15 
րոպեն մեկ:



162՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի պիկ 
ժամերին հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
15-20 րոպեի փոխարեն մինչև 15 րոպեն 
մեկ, բարելավել աշխատանքային օրերին 
կեսօրվա ժամերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 20-ի փոխարեն 15 րոպեն մեկ, և 
բարելավել շաբաթ օրվա հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 30 րոպեի փոխարեն 20 րոպեն 
մեկ:

164՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
պիկ ժամերին և կեսօրվա ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 20 րոպեի 
փոխարեն մինչև 15 րոպեն մեկ: 

165՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
երեկոյան հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
20-60 րոպեի փոխարեն մինչև 15-60 րոպեն մեկ:

166՝ Բարելավել աշխատանքային օրվա պիկ 
ժամերին հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
15-20 րոպեի փոխարեն մինչև 15 րոպեն մեկ: 
Բարելավել աշխատանքային օրերի կեսօրվա 
ժամերի հաճախականությունը յուրաքանչյուր 20 
րոպեի փոխարեն մինչև 15 րոպեն մեկ:

177՝ Բարելավել աշխատանքային օրվա պիկ 
ժամերին հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
60 րոպեի փոխարեն մինչև 30 րոպեն մեկ:

179՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
պիկ ժամերին և կեսօրվա ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 36 րոպեի 
փոխարեն մինչև 30 րոպեն մեկ: 

182՝ Բարելավել շաբաթ և կիրակի օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 50 
րոպեի փոխարեն մինչև 30 րոպեն մեկ: 
Վերանայված աշխատանքային օրերի և շաբաթ 
օրերի ժամանակացույցը՝ սպասարկման 
հուսալիությունը բարելավելու նպատակով:

202՝ Երթուղին այժմ անցնում է երկար շրջանցում 
Greenleaf Bl-ով Compton-ում` Artesia Bl կամրջի 
փակման պատճառով:

204՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
երեկոյան հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
12-30 րոպեի փոխարեն մինչև 10-30 րոպեն մեկ:



205՝ Որպես NextGen Bus Plan-ի իրականացման 
մի մաս, այս գիծն այժմ շարժվելու է Western Av-
ով և7րդ փողոցով ավարտվելու է San Pedro-ում՝ 
Harbor Bl- ում: LADOT San Pedro DASH կգործի 1-ին 
և 13-րդ փողոցներով:

206՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
կեսօրվա ժամերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 20 րոպեի փոխարեն մինչև 15 
րոպեն մեկ: Բարելավել շաբաթ/կիրակի օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 30 րոպեի 
փոխարեն մինչև 20 րոպեն մեկ:

212՝ Երթուղու փոփոխություն: Այս գիծն 
այժմ կծառայի Downtown Inglewood K Line 
երկաթուղային կայարանին, որը կանցնի 
Florence Av.-ով: Բարելավել աշխատանքային 
օրերի երեկոյան ժամերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 15-35 րոպեի փոխարեն մինչև 12-35 
րոպեն մեկ: Բարելավել շաբաթ/կիրակի օրերին 
յուրաքանչյուր 20 րոպեի փոխարեն մինչև 15 
րոպեն մեկ: 

217՝ Աշխատանքային օրվա վերանայված 
ժամանակացույց՝ սպասարկման 
հուսալիությունը բարելավելու նպատակով:

222՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
հաճախականությունը Universal City/Studio City 
կայարանից հյուսիս՝ յուրաքանչյուր 60 րոպեի 
փոխարեն մինչև 30 րոպեն մեկ:

232՝ Բարելավել աշխատանքային օրվա 
առավելագույն հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 20 րոպեի փոխարեն մինչև 15-20 
րոպեն մեկ: 

233՝ Բարելավել աշխատանքային օրվա 
կեսօրվա ժամերի ծառայությունը յուրաքանչյուր 
12 րոպեի փոխարեն մինչև 10 րոպեն մեկ: 
Բարելավել շաբաթվա երեկոյան ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 12-60 
րոպեի փոխարեն մինչև 10-60 րոպեն մեկ:

234՝ Բարելավել աշխատանքային 
օրվա սպասարկումը յուրաքանչյուր 12 
րոպեի փոխարեն մինչև 10 րոպեն մեկ: 
Բարելավել շաբաթվա երեկոյան ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 12-60 
րոպեի փոխարեն մինչև յուրաքանչյուր 10-60 
րոպեն մեկ:



240՝ Բարելավել շաբաթվա կեսօրվա ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 12 րոպեի 
փոխարեն մինչև յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ: 
Բարելավել կիրակի օրվա հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 20 րոպեի փոխարեն մինչև 
յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ:

244՝ Բարելավել շաբաթ և կիրակի օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 45 րոպեի 
փոխարեն մինչև յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ

246՝ Այս գիծը կփոխվի. այն կուղևորվի Avalon Bl, 
Anaheim St, Figueroa St, Pacific Coast Hwy, North Gaffey 
St., Channel St, John S. Gibson Bl հատվածներով՝ 
550 գծի որոշ մասը փոխարինելու համար: 
Բարելավել աշխատանքային օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 40 րոպեի 
փոխարեն մինչև 30 րոպեն մեկ: Բարելավել 
շաբաթ և կիրակի օրերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 60 րոպեի փոխարեն մինչև 30 
րոպեն մեկ:

258՝ Բարելավել աշխատանքյաի օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 50-60 
րոպեի փոխարեն մինչև 40 րոպեն մեկ:

260՝ Աշխատանքային օրերին պիկ ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 15 րոպեից 
ավելացել է  մինչև 12 րոպեն մեկ: Երթուղին 
այժմ անցնում է երկար շրջանցում Greenleaf 
Bl-ով Compton-ում` Artesia Bl կամրջի փակման 
պատճառով: Շաբաթվա առավելագույն 

267՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
կեսօրվա ժամերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 60 րոպեի փոխարեն մինչև 30 
րոպեն մեկ:

268՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
առավելագույն հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 60 րոպեից մինչև 30 րոպեն մեկ:

287՝ Բարելավել աշխատանքային 
օրերին պիկ ժամերի և կեսօրվա ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 60 րոպեից 
փոխարեն մինչև 40 րոպեն մեկ:

344՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին պիկ 
ժամերի հաճախականությունը յուրաքանչյուր 40 
րոպեի փոխարեն մինչև 30 րոպեն մեկ:



460՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին 
առավելագույն հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 30-40 րոպեի փոխարեն մինչև 
20-35 րոպեն մեկ: Բարելավել աշխատանքային 
օրերին կեսօրվա ժամերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 30-45 րոպեի փոխարեն մինչև 
յուրաքանչյուր 25-35 րոպեն մեկ: Բարելավել 
շաբաթ և կիրակի օրերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 45 րոպեի փոխարեն մինչև 30 
րոպեն մեկ:

487՝ Բարելավել շաբաթ և կիրակի օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 60 րոպեի 
փոխարեն մինչև 45 րոպեն մեկ:

501՝ Բարելավել աշխատանքային 
օրվա առավելագույն պիկ ժամերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 30 
րոպեի փոխարեն մինչև 20 րոպեն մեկ: 
Աշխատանքային օրվա վերանայված 
ժամանակացույց՝ հուսալիությունը բարելավելու 
նպատակով:

550՝ Որպես NextGen Bus Plan-ի մի մաս, այս գիծը 
կփոխվի այնպես, որ աշխատի աշխատանքային 
օրվա պիկ ժամերին յուրաքանչյուր 30 
րոպեն մեկ միայն Harbor Gateway տարանցիկ 
կենտրոնի և Հարավային Կալիֆորնիայի 
համալսարանի միջև և այլևս չի գործի Harbor 
Gateway տարանցիկ կենտրոնից դեպի հարավ 
մինչև San Pedro: 205 և 246 գծերը փոխվում են 
San Pedro-ում 7րդ և North Gaffey St. փողոցներում 
համապատասխանաբար:

577՝ Բարելավել աշխատանքային օրերին պիկ 
ժամերի հաճախականությունը յուրաքանչյուր  
45 րոպեի փոխարեն մինչև 30 րոպեն մեկ:

602՝ Բարելավել շաբաթ և կիրակի օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 60 րոպեի 
փոխարեն մինչև 45 րոպեն մեկ:

603՝ Բարելավել աշխատանքյաին օրերի 
և շաբաթ օրվա հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 15 րոպեից մինչև 12 րոպեն մեկ:

605՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 20 րոպեի 
փոխարեն մինչև 15 րոպեն մեկ: Բարելավել 
շաբաթ և կիրակի օրերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 40 րոպեի փոխարեն մինչև 20 
րոպեն մեկ:



617՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 60 րոպեի 
փոխարեն մինչև 45 րոպեն մեկ:

662՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի, 
շաբաթ և կիրակի օրերի հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր 50 րոպեի փոխարեն մինչև 30 
րոպեն մեկ:

686՝ Վերանայված աշխատանքային օրերի, 
շաբաթ և կիրակի օրերի գրաֆիկներ՝ 
հուսալիությունը բարելավելու համար:

754՝ Բարելավել աշխատանքային օրերի 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 12 րոպեի 
փոխարեն մինչև 10 րոպեն մեկ:

901՝ Բարելավել G Line (Orange) կիրակի օրվա 
հաճախականությունը յուրաքանչյուր 12 րոպեի 
փոխարեն մինչև 10 րոպեն մեկ:


