
Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga regular na linya
na nagsisimula sa kanilang ruta sa isang paaralan sa
pagtatapos ng araw ng pag-aaral, pagkatapos ay 
karaniwang nagpapatuloy sa ruta tulad ng normal.)

• 48 Quintara/24th Street (to at West Portal)

Serbisyo ng Muni sa
Iyong Paaralan

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga
mag-aaral. Ang iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano
nagsisilbi ang mga pagbabagong ito sa iyong paaralan.

Lincoln High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 28 19th Avenue
• 48 Quintara/24th Street
• 66 Quintara
• L Taraval Bus

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 28R 19th Avenue Rapid

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga paraan ng 
SFMTA maaaring dalhin ka sa paaralan: 
SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 66 Quintara

Simula sa Agosto 14, ang 66 Quintara ay 
maibabalik at mapalawak sa UCSF at Haight 
Street sa pamamagitan ng Parnassus 
Avenue.

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th 
Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th 
Street ay papahabain mula West Portal 
hanggang Ocean Beach sa pamamagitan ng 
Quintara para sa lahat ng oras ng serbisyo
araw-araw at tatakbo ang isang mas 
direktang ruta sa paligid ng Clipper Street.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga
mag-aaral . Ang iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano
nagsisilbi ang mga pagbabagong ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Academy of Arts and Sciences

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
*   36 Teresita (simula August 14)
• 37 Corbett
• 43 Masonic ( Crocker-Amazon hanggang California Street 

lang)
• 44 O’Shaughnessy
• 48 Quintara/24th Street
• 52 Excelsior

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga paraan ng 
SFMTA maaaring dalhin ka sa paaralan: 
SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay 
papahabain mula West Portal hanggang Ocean 
Beach sa pamamagitan ng Quintara para sa lahat ng 
oras ng serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang mas 
direktang ruta sa paligid ng Clipper Street

Mga pagbabago sa 52 Excelsior

Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay babalik sa
kanyang buong ruta kasama ang maghatid ng isang
bagong seksyon sa kahabaan ng 9th Avenue (Inner 
Sunset) at Quintara sa Golden Gate Heights (dating 
sakop ng the6 Haight / Parnassus).

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na
tumatakbo sa Agosto 14!



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga
regular na linya na nagsisimula sa kanilang
ruta sa isang paaralan sa pagtatapos ng 
araw ng pag-aaral, pagkatapos ay 
karaniwang nagpapatuloy sa ruta tulad ng 
normal.) 
8 Bayshore (magtatapos sa Bayshore at 

Arleta)

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga
mag-aaral. Ang iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano
nagsisilbi ang mga pagbabagong ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Balboa High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• J Church (Balboa Park hanggang Market lang)
• M Ocean View
• K Ingleside
• 8 Bayshore
• 29 Sunset
• 43 Masonic (Crocker-Amazon hanggang California 

Street lang)
• 49 Van Ness/Mission
• 54 Felton

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 14X Mission Express 
• 28R 19th Avenue Rapid
• 88 BART Shuttle

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga regular na
linya na nagsisimula sa kanilang ruta sa isang
paaralan sa pagtatapos ng araw ng pag-aaral, 
pagkatapos ay karaniwang nagpapatuloy sa ruta
tulad ng normal.)  

*  29 Sunset
• 44 O’Shaughnessy (modified route)

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan
.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Burton High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 9 San Bruno
• 9R San Bruno Rapid
• 29 Sunset
• 56 Rutland (mula August 14 – t

ingnan sa ibaba)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 56 Rutland

Simula sa Agosto 14, ang 56 
Rutland ay ganap na maibabalik sa
isang bagong karugtong. 
Magpapatuloy ito sa kabila ng 
Visitacion Valley Middle School 
hanggang sa Mansell upang
kumonekta sa 29 Sunset at Burton 
High School.

Mga kalapit na ruta na wala sa
serbisyo
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit
na serbisyo na tumatakbo sa
Agosto 14!



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

City Arts and Tech High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo
• 29 Sunset
• 52 Excelsior (simula August 14 – tinggan sa ibaba)
• 54 Felton

Mga pagbabago sa 52 Excelsior

Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay babalik sa kanyang buong ruta
kasama ang maghatid ng isang bagong seksyon sa kahabaan ng 9th 
Avenue (Inner Sunset) at Quintara sa Golden Gate Heights (dating 
sakop ng the6 Haight / Parnassus

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
Hindi naaangkop: lahat ng  serbisyo ay tumatakbo na

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan
.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Civic Center Secondary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo
• 5 Fulton
• 5R Fulton Rapid (simula August 14)
• 31 Balboa (simula August 14 – tinggan sa ibaba)
• 49 Van Ness/Mission

Mga pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay serbisyo mula
Ocean Beach hanggang Cyril Magnin at Market Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 7X Noriega Express
• 21 Hayes
• 47 Van Ness

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Downtown High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 9 San Bruno
• 9R San Bruno
• 19 Polk
• 22 Fillmore
• 33 Ashbury/18th Street
• 48 Quintara/24th Street (tingnansa ibaba)
• 55 Dogpatch

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay papahabain
mula West Portal hanggang Ocean Beach sa pamamagitan ng 
Quintara para sa lahat ng oras ng serbisyo araw-araw at tatakbo
ang isang mas direktang ruta sa paligid ng Clipper Street

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
10 Townsend

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga regular 
na linya na nagsisimula sa kanilang ruta sa
isang paaralan sa pagtatapos ng araw ng pag-
aaral, pagkatapos ay karaniwang
nagpapatuloy sa ruta tulad ng normal.)
• 28 19th Avenue

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan
.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Galileo High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 19 Polk
• 28 19th Avenue (mula August 14)
• 30 Stockton
• 49 Van Ness/Mission

(Inaasahan na ang serbisyo ng cable car ay 
babalik sa Setyembre. Ang mga detalye ay 
maisasapuso.)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
47 Van Ness

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan
.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Gateway High School 
Charter School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 22 Fillmore
• 24 Divisadero
• 31 Balboa (mula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Mga pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14,  ang 31 Balboa ay magbibibay
serbisyo mula Ocean Beach hanggang Cyril Magnin
at Market Street

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo
2 Clement

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Independence High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• N Judah
• 43 Masonic (mula Crocker-Amazon hanggang California Street )
• 44 O’Shaughnessy
• 52 Excelsior (mula August 14)
• 66 Quintara (mula August 14)

Mga pagbabago sa 66 Quintara

Simula sa Agosto 14, ang 66 Quintara
ay maibabalik at mapalawak sa UCSF at 
Haight Street sa pamamagitan ng 
Parnassus Avenue.

Mga pagbabago sa 52 Excelsior

Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay 
babalik sa kanyang buong ruta kasama
ang maghatid ng isang bagong seksyon
sa kahabaan ng 9th Avenue (Inner 
Sunset) at Quintara sa Golden Gate 
Heights (dating sakop ng the6 Haight / 
Parnassus

Mga kalapit na ruta na wala sa
serbisyo:  6 Haight/Parnassus

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga paraan ng 
SFMTA maaaring dalhin ka sa paaralan: 
SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan
.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

June Jordan High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 29 Sunset
• 54 Felton 
• 52 Excelsior (simula August 14)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

School Trippers 
(Extra afternoon buses on regular lines that begin 
their route at a school at the end of the school day, 
then continue along the route as normal)

• Not applicable

Mga pagbabago sa 52 Excelsior

Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay 
babalik sa kanyang buong ruta
kasama ang maghatid ng isang
bagong seksyon sa kahabaan ng 9th 
Avenue (Inner Sunset) at Quintara sa
Golden Gate Heights (dating sakop
ng the6 Haight / Parnassus).

Mga kalapit na ruta na wala sa
serbisyo:
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na
serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!

52 Map!



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

KIPP SF College Prep Charter School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 15 Bayview Hunters Point Express
• 19 Polk
• 23 Monterey (mula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 44 O’Shaughnessy
• 54 Felton 

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey

Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay magpapatuloy sa serbisyo kasama ang 
Monterey Blvd. sa Bayview District, ngunit magtatapos sa West Portal Station at hindi
na maghatid sa seksyon ng Sloat / SF Zoo ng ruta. Ang mga pagbabagong ito ay 
naiugnay sa iba pang mga pagbabago sa 57 Parkmerced at ang paglikha ng bagong
58 Lake Merced.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:

• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Leadership Charter High School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• J Church ( mula Balboa Park hanggang Market Street )
• M Ocean View
• K Ingleside
• 8 Bayshore
• 29 Sunset
• 43 Masonic (Crocker-Amazon hanggang California Street)
• 49 Van Ness/Mission
• 54 Felton

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 14X Mission Express
• 28R 19th Avenue Rapid
• 88 BART Shuttle

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Lowell High School
Mga kalapit na ruta sa serbisyo
• 18 46th Avenue
• 28 19th Avenue
• 29 Sunset
• 57 Merced
• 58 Lake Merced (NEW)
• M Ocean View 

Mga kalapit na ruta na wala sa
serbisyo:
• 23 Monterey (Sloat Segment)
• 28R 19th Avenue Rapid

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA  maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey

Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay 
magpapatuloy sa serbisyo kasama ang 
Monterey Blvd. sa Bayview District, ngunit
magtatapos sa West Portal Station at hindi na
maghatid sa seksyon ng Sloat / SF Zoo ng ruta. 

Ang mga pagbabagong ito ay naiugnay sa iba
pang mga pagbabago sa 57 Parkmerced at 
ang paglikha ng bagong 58 Lake Merced.

Mga pagbabago sa 57 Parkmerced:

Simula sa Agosto 14, ang ruta ay tatakbo kasama ang 
pinaka ginagamit na bahagi ng ruta mula sa Daly City 
BART sa pamamagitan ng Parkmerced at nakaraang SF 
State at Stonestown at makakonekta sa KT sa Ocean / 
Junipero Serra.

Tungkol sa BAGONG 58 Lake Merced

Simula Agosto 14, papalitan ng bagong 58 Lake Merced 
ang bahagi ng John Muir Drive ng 57 Parkmerced at ilan
sa Sloat Blvd. dating sakop ng 23 Monterey. Ikonekta
nito ang BART, Stonestown, Lakeshore, Westlake Plaza, 
John Daly Boulevard at Top of the Hill sa Daly City.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan
.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Thurgood Marshall High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 9 San Bruno
• 9R San Bruno Rapid
• 23 Monterey (mula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 24 Divisadero
• 44 O’Shaughnessy

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey

Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay magpapatuloy sa serbisyo
kasama ang Monterey Blvd. sa Bayview District, ngunit magtatapos sa
West Portal Station at hindi na maghatid sa seksyon ng Sloat / SF Zoo 
ng ruta. Ang mga pagbabagong ito ay naiugnay sa iba pang mga
pagbabago sa 57 Parkmerced at ang paglikha ng bagong 58 Lake 
Merced.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:  
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa
Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Mission High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 22 Fillmore
• 33 Ashbury/18th Street
• J Church (mula Balboa Park hanggang Market Street )

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay 

tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

John O'Connell High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 12 Folsom/Pacific (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 14 Mission
• 14R Mission Rapid
• 27 Bryant
• 49 Van Ness/Mission

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:
Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay ipapalawak sa
Rincon Hill, SOMA at sa Mission District.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo
sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

San Francisco International High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 19 Polk
• 22 Filmore
• 55 Dogpatch

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
*  10 Townsend

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Ruth Asawa San Francisco School of the Arts
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 36 Teresita (simula August 14)
• 37 Corbett
• 43 Masonic ( Crocker-Amazon hanggang California Street )
• 44 O’Shaughnessy
• 48 Quintara/24th Street
• 52 Excelsior
• L Taraval Bus

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga paraan ng 
SFMTA maaaring dalhin ka sa paaralan: 
SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay 
papahabain mula West Portal hanggang Ocean 
Beach sa pamamagitan ng Quintara para sa lahat ng 
oras ng serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang mas 
direktang ruta sa paligid ng Clipper Street.

Mga pagbabago sa 52 Excelsior

Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay babalik sa
kanyang buong ruta kasama ang maghatid ng isang
bagong seksyon sa kahabaan ng 9th Avenue (Inner 
Sunset) at Quintara sa Golden Gate Heights (dating 
sakop ng the6 Haight / Parnassus

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na
tumatakbo sa Agosto 14!



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Raoul Wallenberg High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 5 Fulton
• 5R Fulton Rapid (simula August 14)
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid
• 43 Masonic (Crocker-Amazon  hanggan California Street)

Pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay serbisyo mula Ocean Beach 
hanggang Cyril Magnin at Market Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
2 Sutter/Clement

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

School Trippers 
(Extra afternoon buses on regular lines that begin 
their route at a school at the end of the school day, 
then continue along the route as normal)

• Not applicable



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga
regular na linya na nagsisimula sa
kanilang ruta sa isang paaralan sa
pagtatapos ng araw ng pag-aaral, 
pagkatapos ay karaniwang nagpapatuloy
sa ruta tulad ng normal.)
• 38 Geary

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Washington High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 18 46th Avenue (simula August 14)
• 29 Sunset
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14,  ang 31 Balboa ay magbibigay
serbisyo mula will Ocean Beach hanggang Cyril 
Magnin at Market Street

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay 
tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan
.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Ida B. Wells High School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 5 Fulton
• 5R Fulton Rapid
• 7 Haight/Noriega
• 24 Divisadero
• 22 Fillmore

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 21 Hayes
• 6 Haight/Parnassus

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga
regular na linya na nagsisimula sa
kanilang ruta sa isang paaralan sa
pagtatapos ng araw ng pag-aaral, 
pagkatapos ay karaniwang
nagpapatuloy sa ruta tulad ng normal.)
• K Ingleside Bus
• 23 Monterey

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan
.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Aptos Middle School
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• KT Ingleside Third Street
• M Ocean View (simula August 14)
• 23 Monterey (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 57 Parkmerced (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 58 Lake Merced (simula August 14 – tingnan sa ibaba)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga paraan ng 
SFMTA maaaring dalhin ka sa paaralan: 
SFMTA.com/Schools

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey

Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay 
magpapatuloy sa serbisyo kasama ang Monterey 
Blvd. sa Bayview District, ngunit magtatapos sa
West Portal Station at hindi na maghatid sa
seksyon ng Sloat / SF Zoo ng ruta.

Mga pagbabago sa 57 Parkmerced:

Simula sa Agosto 14, ang ruta ay tatakbo kasama
ang pinaka ginagamit na bahagi ng ruta mula sa
Daly City BART sa pamamagitan ng Parkmerced 
at nakaraang SF State at Stonestown at 
makakonekta sa KT sa Ocean / Junipero Serra.

Tungkol sa BAGONG 58 Lake Merced

Simula Agosto 14, papalitan ng bagong 58 Lake 
Merced ang bahagi ng John Muir Drive ng 57 
Parkmerced at ilan sa Sloat Blvd. dating sakop ng 
23 Monterey. Ikonekta nito ang BART, 
Stonestown, Lakeshore, Westlake Plaza, John 
Daly Boulevard at Top of the Hill sa Daly City.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Willie Brown, Jr. Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo
• 23 Monterey (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 24 Divisadero
• 44 O’Shaughnessy

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey

Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay magpapatuloy sa serbisyo
kasama ang Monterey Blvd. sa Bayview District, ngunit magtatapos sa
West Portal Station at hindi na maghatid sa seksyon ng Sloat / SF Zoo 
ng ruta. Ang mga pagbabagong ito ay naiugnay sa iba pang mga
pagbabago sa 57 Parkmerced at ang paglikha ng bagong 58 Lake 
Merced.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:

Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa
Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Bessie Carmichael School 
(6-8 Campus)

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 12 Folsom/Pacific (simula August 14 – tingnan sa ibaba)

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:

Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay ipapalawak
sa Rincon Hill, SOMA at sa Mission District.

. 

Mga kalapit na ruta na binago serbisyo routes
• 27 Bryant (rerouted to 7th & 8th Streets)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
* 47 Van Ness

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Creative Arts K-8 Charter School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 5 Fulton
• 5R Fulton (simula August 14)
• 22 Fillmore
• 24 Divisadero
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)

Pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay serbisyo mula Ocean 
Beach hanggang Cyril Magnin at Market Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo: 
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

James Denman Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 29 Sunset
• 43 Masonic ( Crocker-Amazon hanggang California Street )
• 49 Van Ness/Mission
• 54 Felton
• J Church (Balboa Park hanggang Market Street)
• M Ocean View
• KT Ingleside Third Street

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 14X Mission Express
• 88 BART Shuttle

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Edison Charter K-8

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 48 Quintara/24th Street
• J Church ( Balboa Park hanggang Market Street )

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 48 Quintara/24th 
Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th 
Street ay papahabain mula West Portal 
hanggang Ocean Beach sa pamamagitan
ng Quintara para sa lahat ng oras ng 
serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang
mas direktang ruta sa paligid ng Clipper 
Street

Mga kalapit na ruta na wala sa
serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na

serbisyo ay tumatakbo na.



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga
regular na linya na nagsisimula sa
kanilang ruta sa isang paaralan sa
pagtatapos ng araw ng pag-aaral, 
pagkatapos ay karaniwang
nagpapatuloy sa ruta tulad ng normal.)
• 22 Fillmore
• 55 Dogpatch

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Everett Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 22 Fillmore
• 33 Ashbury/18th Street
• 55 Dogpatch
• F Market & Wharves
• J Church ( Balboa Park hanggang Market Street )
• KT Ingleside Third Street
• L Taraval Bus
• M Ocean View

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga regular 
na linya na nagsisimula sa kanilang ruta sa isang
paaralan sa pagtatapos ng araw ng pag-aaral, 
pagkatapos ay karaniwang nagpapatuloy sa
ruta tulad ng normal.)
• 8 Bayshore (terminates at Harrison and 6th

Street)

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Francisco Middle School
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 30 Stockton
• 39 Coit (simula August 14)
• 49 Van Ness/Mission

(Cable car service ay inaasahang babalik sa
September. Details to be finalized.)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 47 Van Ness
• E Embarcadero

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Gateway Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 5 Fulton
• 5R Fulton (simula August 14)
• 22 Fillmore
• 24 Divisadero
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)

Pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay serbisyo mula Ocean Beach 
hanggang Cyril Magnin at Market Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

A.P. Giannini Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 7 Haight/Noriega
• 29 Sunset
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay 
papahabain mula West Portal hanggang Ocean Beach sa
pamamagitan ng Quintara para sa lahat ng oras ng 
serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang mas direktang
ruta sa paligid ng Clipper Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 7X Noriega Express

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa
mga regular na linya na nagsisimula
sa kanilang ruta sa isang paaralan
sa pagtatapos ng araw ng pag-
aaral, pagkatapos ay karaniwang
nagpapatuloy sa ruta tulad ng 
normal.)
• 29 Sunset



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga
regular na linya na nagsisimula sa
kanilang ruta sa isang paaralan sa
pagtatapos ng araw ng pag-aaral, 
pagkatapos ay karaniwang
nagpapatuloy sa ruta tulad ng normal.)
• 48 Quintara/24th Street & 66 Quintara

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Hoover Middle School
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)
• 52 Excelsior (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 66 Quintara (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• L Taraval Bus

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 6 Parnassus

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay papahabain
mula West Portal hanggang Ocean Beach sa pamamagitan ng 
Quintara para sa lahat ng oras ng serbisyo araw-araw at 
tatakbo ang isang mas direktang ruta sa paligid ng Clipper 
Street.

Mga pagbabago sa 52 Excelsior

Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay babalik sa kanyang
buong ruta kasama ang maghatid ng isang bagong seksyon sa
kahabaan ng 9th Avenue (Inner Sunset) at Quintara sa Golden 
Gate Heights (dating sakop ng the6 Haight / Parnassus).

Mga pagbabago sa 66 Quintara

Simula sa Agosto 14, ang 66 Quintara ay maibabalik at 
mapalawak sa UCSF at Haight Street sa pamamagitan ng 
Parnassus Avenue.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Dr. Martin Luther King, Jr. 
Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 9 San Bruno
• 9R San Bruno Rapid
• 29 Sunset
• 44 O'Shaughnessy
• 54 Felton 

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na

serbisyo ay tumatakbo na.

Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga regular 
na linya na nagsisimula sa kanilang ruta sa isang
paaralan sa pagtatapos ng araw ng pag-aaral, 
pagkatapos ay karaniwang nagpapatuloy sa
ruta tulad ng normal.)
• 44 O’Shaughnessy



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

KIPP Bayview Academy Charter School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• KT Ingleside Third Street
• 29 Sunset
• 8 Bayshore
• 9 San Bruno
• 56 Rutland (simula August 14 – tingnan sa ibaba)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 56 Rutland

Simula sa Agosto 14, ang 56 Rutland ay ganap na
maibabalik sa isang bagong karugtong. 
Magpapatuloy ito sa kabila ng Visitacion Valley 
Middle School hanggang sa Mansell upang
kumonekta sa 29 Sunset at Burton High School.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na

tumatakbo sa Agosto 14!



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

KIPP SF Bay Academy 
Charter School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 22 Fillmore
• 24 Divisadero
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay
serbisyo mula Ocean Beach hanggang Cyril Magnin
at Market Street

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 2 Clement

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga
regular na linya na nagsisimula sa kanilang
ruta sa isang paaralan sa pagtatapos ng 
araw ng pag-aaral, pagkatapos ay 
karaniwang nagpapatuloy sa ruta tulad ng 
normal.)
• 48 Quintara/24th Street

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong Paaralan

James Lick Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 24 Divisadero
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)
• 35 Eureka (tingnan sa ibaba)
• J Church ( Balboa Park hanggang Market Street )

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th 
Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th 
Street ay papahabain mula West Portal 
hanggang Ocean Beach sa pamamagitan ng 
Quintara para sa lahat ng oras ng serbisyo
araw-araw at tatakbo ang isang mas direktang
ruta sa paligid ng Clipper Street

Ang mga pagbabago sa 35 Eureka

Ang 35 Eureka ay maibabalik sa Agosto 14 na
may bagong serbisyo sa ilang mga lugar sa Noe 
Valley sa kahabaan ng Douglass at Hoffman 
(dating sakop ng 48 Quintara / 24th Street). 
Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo
na tumatakbo sa Agosto 14!



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Life Learning Academy Charter School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 25 Treasure Island

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay tumatakbo na!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Claire Lilienthal (3-8 Winfield Scott Campus)

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 22 Fillmore
• 28 19th Avenue (simula August 14)
• 30 Stockton

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 30X Marina Express

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Marina Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 22 Fillmore
• 28 19th Avenue (simula August 14)
• 30 Stockton

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 43 Masonic (Crocker-Amazon hanggang California Street)
• 30x Marina Express

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga
regular na linya na nagsisimula sa kanilang
ruta sa isang paaralan sa pagtatapos ng araw
ng pag-aaral, pagkatapos ay karaniwang
nagpapatuloy sa ruta tulad ng normal.)
• 38 Geary

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Presidio Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 18 46th Avenue (simula August 14)
• 29 Sunset
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay
serbisyo mula will Ocean Beach hanggang Cyril 
Magnin at Market Street

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo

ay tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga regular 
na linya na nagsisimula sa kanilang ruta sa
isang paaralan sa pagtatapos ng araw ng pag-
aaral, pagkatapos ay karaniwang
nagpapatuloy sa ruta tulad ng normal.)
• 38 Geary

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Roosevelt Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 33 Ashbury/18th Street
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay
serbisyo mula will Ocean Beach hanggang Cyril 
Magnin at Market Street

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 2 Clement

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA  maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Mga Bus sa Paaralan

(Dagdag na mga bus ng hapon sa mga regular na
linya na nagsisimula sa kanilang ruta sa isang
paaralan sa pagtatapos ng araw ng pag-aaral, 
pagkatapos ay karaniwang nagpapatuloy sa ruta
tulad ng normal.)
• 56 Rutland

Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Visitacion Valley 
Middle School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 29 Sunset
• 56 Rutland (simula August 14)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 56 Rutland

Simula sa Agosto 14, ang 56 Rutland ay 
ganap na maibabalik sa isang bagong
karugtong. Magpapatuloy ito sa kabila ng 
Visitacion Valley Middle School hanggang
sa Mansell upang kumonekta sa 29 
Sunset at Burton High School.

Mga kalapit na ruta na wala sa
serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na

serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Alamo Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 29 Sunset
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na

tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Alice Fong Yu Alternative School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 43 Masonic
• 44 O’Shaughnessy
• 52 Excelsior (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 66 Quintara (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• N Judah
Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 6 Haight/Parnassus

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 52 Excelsior

Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay 
babalik sa kanyang buong ruta kasama ang 
maghatid ng isang bagong seksyon sa
kahabaan ng 9th Avenue (Inner Sunset) at 
Quintara sa Golden Gate Heights (dating 
sakop ng the 6 Haight / Parnassus).

Mga pagbabago sa 66 Quintara

Simula sa Agosto 14, ang 66 Quintara ay 
maibabalik at mapalawak sa UCSF at Haight 
Street sa pamamagitan ng Parnassus 
Avenue.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Alvarado Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo
• 24 Divisadero
• 35 Eureka (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street 
ay papahabain mula West Portal hanggang
Ocean Beach sa pamamagitan ng Quintara para 
sa lahat ng oras ng serbisyo araw-araw at tatakbo
ang isang mas direktang ruta sa paligid ng Clipper 
Street

Ang mga pagbabago sa 35 Eureka

Ang 35 Eureka ay maibabalik sa Agosto 14 na
may bagong serbisyo sa ilang mga lugar sa Noe 
Valley sa kahabaan ng Douglass at Hoffman 
(dating sakop ng 48 Quintara / 24th Street).

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na
tumatakbo sa Agosto 14!



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Argonne Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 5 Fulton
• 5R Fulton Rapid (simula August 14)
• 28 19th Avenue
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay serbisyo mula
Ocean Beach hanggang Cyril Magnin at Market Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 28R 19th Avenue Rapid

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Bret Harte Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• KT Ingleside Third Street
• 29 Sunset
• 56 Rutland (simula August 14 – tingnan sa ibaba)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa
Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 56 Rutland

Simula sa Agosto 14, ang 56 Rutland ay 
ganap na maibabalik sa isang bagong
karugtong. Magpapatuloy ito sa kabila ng 
Visitacion Valley Middle School hanggang
sa Mansell upang kumonekta sa 29 Sunset 
at Burton High School.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Bryant Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 9 San Bruno
• 9R San Bruno Rapid
• 19 Polk
• 33 Ashbury/18th Street
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 10 Townsend

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay 
papahabain mula West Portal hanggang Ocean Beach sa
pamamagitan ng Quintara para sa lahat ng oras ng serbisyo
araw-araw at tatakbo ang isang mas direktang ruta sa
paligid ng Clipper Street.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Buena Vista Horace Mann K-8 
Community School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 14 Mission
• 14R Mission Rapid
• 27 Bryant
• 48 Quintara/24 Street (tingnan sa ibaba)
• 49 Van Ness Mission
• 67 Bernal Heights

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na

tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay 
papahabain mula West Portal hanggang Ocean 
Beach sa pamamagitan ng Quintara para sa lahat 
ng oras ng serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang
mas direktang ruta sa paligid ng Clipper Street.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Bessie Carmichael School 
(PreK-5 Campus)

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 12 Folsom/Pacific (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 19 Polk
• 27 Bryant

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:

Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay ipapalawak
sa Rincon Hill, SOMA at sa Mission District.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 47 Van Ness

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

César Chávez Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 14 Mission
• 14R Mission Rapid
• 27 Bryant
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)
• 49 Van Ness Mission
• 67 Bernal Heights

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay
tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th 
Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th 
Street ay papahabain mula West Portal 
hanggang Ocean Beach sa pamamagitan ng 
Quintara para sa lahat ng oras ng serbisyo araw-
araw at tatakbo ang isang mas direktang ruta sa
paligid ng Clipper Street.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Chinese Immersion School at De Avila

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 7 Haight/Noriega
• 33 Ashbury/18th Street
• 37 Corbett
• 43 Masonic

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 6 Haight/Parnassus

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Claire Lilienthal Alternative School 
(K-2 Madison Campus)

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 33 Ashbury/18th Street
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 2 Clement

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Clarendon Alternative 
Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 36 Teresita (full route simula sa August 14)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Cleveland Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 29 Sunset
• 52 Excelsior (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 54 Felton

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo

sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 52 Excelsior

Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay 
babalik sa kanyang buong ruta kasama ang 
maghatid ng isang bagong seksyon sa
kahabaan ng 9th Avenue (Inner Sunset) at 
Quintara sa Golden Gate Heights (dating 
sakop ng the6 Haight / Parnassus).



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Commodore Sloat Elementary School 
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 23 Monterey (tingnan sa ibaba)
• 28 19th Avenue 
• 57 Parkmerced (tingnan sa ibaba)
• 58 Lake Merced (tingnan sa ibaba)
• KT Ingleside Third Street
• M Ocean View 

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga paraan ng 
SFMTA maaaring dalhin ka sa paaralan: 
SFMTA.com/Schools

Ang mga pagbabago sa 23 
Monterey

Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey 
ay magpapatuloy sa serbisyo kasama
ang Monterey Blvd. sa Bayview District, 
ngunit magtatapos sa West Portal 
Station at hindi na maghatid sa seksyon
ng Sloat / SF Zoo ng ruta. Ang mga
pagbabagong ito ay naiugnay sa iba
pang mga pagbabago sa 57 Parkmerced 
at ang paglikha ng bagong 58 Lake 
Merced.

Mga pagbabago sa 57 Parkmerced:
Simula sa Agosto 14, ang ruta ay 
tatakbo kasama ang pinaka ginagamit
na bahagi ng ruta mula sa Daly City 
BART sa pamamagitan ng Parkmerced 
at nakaraang SF State at Stonestown at 
makakonekta sa KT sa Ocean / Junipero 
Serra.

Tungkol sa BAGONG 58 Lake Merced
Simula Agosto 14, papalitan ng bagong 58 Lake Merced ang 
bahagi ng John Muir Drive ng 57 Parkmerced at ilan sa Sloat
Blvd. dating sakop ng 23 Monterey. Ikonekta nito ang BART, 
Stonestown, Lakeshore, Westlake Plaza, John Daly Boulevard at 
Top of the Hill sa Daly City.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Daniel Webster Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 19 Polk
• 22 Fillmore (ngayo’y tumatakbo sa 16th Street)
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)
• 55 Dogpatch

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 10 Townsend

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay papahabain mula West 
Portal hanggang Ocean Beach sa pamamagitan ng Quintara para sa lahat 
ng oras ng serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang mas direktang ruta sa
paligid ng Clipper Street.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Dianne Feinstein Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 28 19th Avenue
• 66 Quintara (tingnan sa ibaba)
• L Taraval Bus

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 66 
Quintara

Simula sa Agosto 14, ang 66 
Quintara ay maibabalik at 
mapalawak sa UCSF at Haight 
Street sa pamamagitan ng 
Parnassus Avenue.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Dolores Huerta Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 14 Mission
• 14R Mission Rapid
• 24 Divisadero
• 36 Teresita (simula August 14)
• 49 Van Ness Mission
• J Church (Balboa Park hanggang Market Street)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Dr. George Washington Carver 
Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 15 Bayview Hunters Point Express
• 23 Monterey (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 24 Divisadero
• 44 O'Shaughnessy
• 54 Felton
• KT Ingleside Third Street

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey
Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay magpapatuloy sa serbisyo kasama
ang Monterey Blvd. sa Bayview District, ngunit magtatapos sa West Portal 
Station at hindi na maghatid sa seksyon ng Sloat / SF Zoo ng ruta. Ang mga
pagbabagong ito ay naiugnay sa iba pang mga pagbabago sa 57 Parkmerced 
at ang paglikha ng bagong 58 Lake Merced.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Dr. William L. Cobb 
Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 22 Fillmore
• 24 Divisadero

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 2 Clement
• 3 Jackson

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

E.R. Taylor Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 9 San Bruno
• 9R San Bruno Rapid
• 29 Sunset
• 44 O'Shaughnessy
• 54 Felton 

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa

Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Edwin & Anita Lee 
Newcomer School 
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 8 Bayshore
• 12 Folsom/Pacific (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 30 Stockton
• 45 Union/Stockton

(Inaasahan na ang serbisyo ng cable car ay babalik sa
Setyembre. Ang mga detalye ay maisasapuso.)

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:
Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay ipapalawak
sa Rincon Hill, SOMA at sa Mission District.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 10 Townsend
• 30X Marina Express
• 41 Union

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

El Dorado Elementary 
School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 29 Sunset
• 56 Rutland (simula August 14 – tingnan sa ibaba)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 56 Rutland

Simula sa Agosto 14, ang 56 Rutland ay ganap na
maibabalik sa isang bagong karugtong. Magpapatuloy
ito sa kabila ng Visitacion Valley Middle School 
hanggang sa Mansell upang kumonekta sa 29 Sunset 
at Burton High School.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Francis Scott Key Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 7 Haight/Noriega
• 18 46th Avenue (simula August 14)
• 29 Sunset
• N Judah

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• NX Express
• 7X Noriega Express

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Muni Service to Your School

Frank McCoppin Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 5 Fulton Rapid
• 5R Fulton Rapid (simula August 14)
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 33 Ashbury/18th Street
• 44 O'Shaughnessy

Pagbabago sa 31 Balboa
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay serbisyo mula will Ocean Beach hanggang
Cyril Magnin at Market Street

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Garfield Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 30 Stockton
• 45 Union/Stockton
• 39 Coit (simula August 14)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 41 Union

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

George Peabody Elementary School
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 33 Ashbury/18th Street
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid
• 44 O’Shaughnessy

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 2 Clement

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

George R. Moscone Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 12 Folsom/Pacific (tingnan sa ibaba sa kanan )
• 14 Mission
• 14R Mission Rapid
• 27 Bryant
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)
• 49 Van Ness Mission
• 67 Bernal Heights

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:

Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay 
ipapalawak sa Rincon Hill, SOMA at sa Mission 
District.

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay 
papahabain mula West Portal hanggang Ocean 
Beach sa pamamagitan ng Quintara para sa lahat 
ng oras ng serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang
mas direktang ruta sa paligid ng Clipper Street.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Glen Park Elementary School
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 23 Monterey (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 35 Eureka (starting August 14 – tingnan sa ibaba)
• 36 Teresita
• 44 O’Shaughnessy
• 52 Excelsior (starting August 14 – tingnan sa ibaba)
• J Church (Balboa Park hanggang Market Street)

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey
Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay magpapatuloy sa serbisyo kasama ang Monterey Blvd. sa
Bayview District, ngunit magtatapos sa West Portal Station at hindi na maghatid sa seksyon ng Sloat / SF 
Zoo ng ruta. Ang mga pagbabagong ito ay naiugnay sa iba pang mga pagbabago sa 57 Parkmerced at 
ang paglikha ng bagong 58 Lake Merced.

Ang mga pagbabago sa 35 Eureka
Ang 35 Eureka ay maibabalik sa Agosto 14 na may bagong serbisyo sa ilang mga lugar sa Noe Valley sa
kahabaan ng Douglass at Hoffman (dating sakop ng 48 Quintara / 24th Street).

Mga pagbabago sa 52 Excelsior
Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay babalik sa kanyang buong ruta kasama ang maghatid ng isang
bagong seksyon sa kahabaan ng 9th Avenue (Inner Sunset) at Quintara sa Golden Gate Heights (dating 
sakop ng the6 Haight / Parnassus)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga paraan ng 
SFMTA maaaring dalhin ka sa paaralan: 
SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Gordon J. Lau 
Elementary School
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 8 Bayshore
• 12 Folsom/Pacific (tingnan sa ibaba)
• 30 Stockton
• 45 Union/Stockton

(Inaasahan na ang serbisyo ng cable car ay babalik sa
Setyembre. Ang mga detalye ay maisasapuso.)

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:
Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay ipapalawak sa
Rincon Hill, SOMA at sa Mission District.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 10 Townsend

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Grattan Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 33 Ashbury/18th Street
• 37 Corbett
• 43 Masonic (Crocker-Amazon hanggang California Street )
• 66 Quintara (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• N Judah

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 6 Haight/Parnassus

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 66 
Quintara
Simula sa Agosto 14, ang 66 
Quintara ay maibabalik at 
mapalawak sa UCSF at Haight 
Street sa pamamagitan ng 
Parnassus Avenue.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Guadalupe Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 43 Masonic (Crocker-Amazon hanggang California Street)
• 54 Felton 

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa

Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Harvey Milk Civil Rights Academic 
Elementary School 
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 24 Divisadero
• 35 Eureka (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 37 Corbett
• F Market & Wharves
• KT Ingleside Third Street
• L Bus
• M Ocean View

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Ang mga pagbabago sa 35 Eureka
Ang 35 Eureka ay maibabalik sa Agosto 14 na
may bagong serbisyo sa ilang mga lugar sa
Noe Valley sa kahabaan ng Douglass at 
Hoffman (dating sakop ng 48 Quintara / 24th 
Street).

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na

serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Hillcrest Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 44 O’Shaughnessy
• 54 Felton 

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 14X Mission Express

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Jean Parker 
Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 12 Folsom/Pacific (tingnan sa ibaba)
• 30 Stockton
• 45 Union/Stockton

(Inaasahan na ang serbisyo ng cable car ay babalik sa
Setyembre. Ang mga detalye ay maisasapuso.)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:
Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay 
ipapalawak sa Rincon Hill, SOMA at sa Mission 
District.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 10 Townsend
• 41 Union



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Jefferson Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 7 Haight/Noriega
• 28 19th Avenue
• 29 Sunset
• N Judah

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 28R 19th Avenue Rapid
• NX Express

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

School Trippers 
(Extra afternoon buses on regular lines that begin 
their route at a school at the end of the school day, 
then continue along the route as normal)

• Not applicable



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

John Muir Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 7 Haight/Noriega
• 22 Filmore

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 21 Hayes
• 6 Haight/Parnassus

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

John Yehall Chin 
Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 12 Folsom/Pacific (tingnan sa ibaba)
• 30 Stockton
• 39 Coit
• 45 Union/Stockton

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:
Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay 
ipapalawak sa Rincon Hill, SOMA at sa Mission 
District.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• E Embarcadero
• 10 Townsend
• 41 Union
• 82X Levi Plaza Express

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Jose Ortega Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 29 Sunset
• M Ocean View

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Junipero Serra Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 14 Mission
• 14R Mission Rapid
• 23 Monterey (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 49 Van Ness Mission
• 24 Divisadero
• J Church (Balboa Park hanggang Market Street)

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey
Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay magpapatuloy sa serbisyo kasama
ang Monterey Blvd. sa Bayview District, ngunit magtatapos sa West Portal 
Station at hindi na maghatid sa seksyon ng Sloat / SF Zoo ng ruta. Ang mga
pagbabagong ito ay naiugnay sa iba pang mga pagbabago sa 57 Parkmerced 
at ang paglikha ng bagong 58 Lake Merced.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Lafayette Elementary School
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 18 46th Avenue (simula August 14)
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Pagbabago sa 31 Balboa
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay serbisyo
mula Ocean Beach hanggang Cyril Magnin at Market Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na

tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Lakeshore Alternative Elementary School 
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 18 46th Avenue
• 23 Monterey*
• 29 Sunset
• 57 Parkmerced*
• 58 Lake Merced* 

(simula August 14 – tingnan sa ibaba)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga paraan ng 
SFMTAmaaaring dalhin ka sa paaralan: 
SFMTA.com/Schools

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey

Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay 
magpapatuloy sa serbisyo kasama ang Monterey 
Blvd. sa Bayview District, ngunit magtatapos sa
West Portal Station at hindi na maghatid sa
seksyon ng Sloat / SF Zoo ng ruta. Ang mga
pagbabagong ito ay naiugnay sa iba pang mga
pagbabago sa 57 Parkmerced at ang paglikha ng 
bagong 58 Lake Merced.

Mga pagbabago sa 57 Parkmerced:

Simula sa Agosto 14, ang ruta ay tatakbo kasama
ang pinaka ginagamit na bahagi ng ruta mula sa
Daly City BART sa pamamagitan ng Parkmerced at 
nakaraang SF State at Stonestown at 
makakonekta sa KT sa Ocean / Junipero Serra.

Tungkol sa BAGONG 58 Lake Merced
Simula Agosto 14, papalitan ng bagong 58 Lake 
Merced ang bahagi ng John Muir Drive ng 57 
Parkmerced at ilan sa Sloat Blvd. dating sakop ng 
23 Monterey. Ikonekta nito ang BART, 
Stonestown, Lakeshore, Westlake Plaza, John Daly 
Boulevard at Top of the Hill sa Daly City.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Lawton Alternative School (K-8)

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 7 Haight/Noriega
• 29 Sunset
• N Judah

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Leonard R. Flynn 
Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 12 Folsom (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 27 Bryant
• 67 Bernal Heights

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:
Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay 
ipapalawak sa Rincon Hill, SOMA at sa Mission 
District.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na

tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Longfellow Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 14 Mission
• 14R Mission Rapid

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 14X Mission Express
• 88 BART Shuttle

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Malcolm X Academy Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 15 Bayview Hunters Point Express
• 19 Polk
• 44 O’Shaughnessy
• 54 Felton

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Marshall Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 12 Folsom (tingnan sa ibaba at kanan)
• 14 Mission
• 14R Mission Rapid
• 22 Fillmore
• 27 Bryant
• 33 Ashbury/18th Street
• 49 Van Ness Mission
• 55 Dogpatch

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:

Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay ipapalawak
sa Rincon Hill, SOMA at sa Mission District.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na

tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

McKinley Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 24 Divisadero
• 37 Corbett

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Miraloma Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 36 Teresita (simula August 14)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Mission Education Center 
Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 24 Divisadero
• 35 Eureka (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 36 Teresita (simula August 14)
• J Church (Market Street hanggang Balboa Park )

Ang mga pagbabago sa 35 Eureka
Ang 35 Eureka ay maibabalik sa Agosto 14 na may bagong
serbisyo sa ilang mga lugar sa Noe Valley sa kahabaan ng 
Douglass at Hoffman (dating sakop ng 48 Quintara / 24th 
Street).

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na

tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Monroe Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 14 Mission
• 14R Mission Rapid
• 29 Sunset
• 44 O’Shaughnessy
• 49 Van Ness/Mission
• 52 Excelsior (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 54 Felton

Mga pagbabago sa 52 Excelsior
Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay babalik sa kanyang buong ruta
kasama ang maghatid ng isang bagong seksyon sa kahabaan ng 9th 
Avenue (Inner Sunset) at Quintara sa Golden Gate Heights (dating sakop
ng the6 Haight / Parnassus).

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa
Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

New Traditions Creative Arts Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 5 Fulton
• 5R Fulton (simula August 14):
• 33 Ashbury/18th Street
• 43 Masonic

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 21 Hayes

Mga kalapit na ruta na meron serbisyo

Mga pagbabago sa 66 Quintara
Simula sa Agosto 14, ang 66 Quintara ay 
maibabalik at mapalawak sa UCSF at 
Haight Street sa pamamagitan ng 
Parnassus Avenue.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Paul Revere (PreK-8) School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 23 Monterey  (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 24 Divisadero 
• 67 Bernal Heights

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey
Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay magpapatuloy sa
serbisyo kasama ang Monterey Blvd. sa Bayview District, ngunit
magtatapos sa West Portal Station at hindi na maghatid sa
seksyon ng Sloat / SF Zoo ng ruta. Ang mga pagbabagong ito ay 
naiugnay sa iba pang mga pagbabago sa 57 Parkmerced at ang 
paglikha ng bagong 58 Lake Merced.
.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa

Agosto 14!



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Redding Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 19 Polk
• 27 Bryant
• 49 Van Ness Mission

(Inaasahan na ang serbisyo ng cable car ay babalik sa Setyembre. 
Ang mga detalye ay maisasapuso.)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 2 Clement
• 3 Jackson
• 47 Van Ness

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Robert Louis Stevenson 
Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 7 Haight/Noriega
• 29 Sunset
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay 
papahabain mula West Portal hanggang Ocean Beach sa
pamamagitan ng Quintara para sa lahat ng oras ng 
serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang mas direktang
ruta sa paligid ng Clipper Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na
tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Rooftop PK-8 School - Mayeda Campus

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 33 Ashbury/18th Street
• 37 Corbett

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Rooftop PK-8 School - Twin Peaks Campus

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 33 Ashbury/18th Street
• 37 Corbett

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay tumatakbo na.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Rosa Parks Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 22 Filmore
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay serbisyo mula Ocean 
Beach hanggang Cyril Magnin at Market Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
*   2 Clement
• 3 Jackson

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

San Francisco Community School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 14 Mission
• 14R Mission Rapid
• 29 Sunset
• 44 O’Shaughnessy
• 49 Van Ness/Mission
• 52 Excelsior (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 54 Felton

Mga pagbabago sa 52 Excelsior
Simula Agosto 14, ang 52 Excelsior ay babalik sa kanyang buong ruta
kasama ang maghatid ng isang bagong seksyon sa kahabaan ng 9th 
Avenue (Inner Sunset) at Quintara sa Golden Gate Heights (dating 
sakop ng the6 Haight / Parnassus).

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa
Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

San Francisco Public Montessori Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 24 Divisadero
• 22 Fillmore

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 3 Jackson
• 10 Townsend

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Sutro Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 28 19th Avenue
• 38 Geary
• 38R Geary Rapid

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 2 Clement
• 28R 19th Avenue Rapid

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Sanchez Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• J Church (Balboa Park hanggang Market Street)
• KT Ingleside Third Street
• L Taraval Bus
• 22 Fillmore
• 33 Ashbury/18th Street
• 37 Corbett
• F Market & Wharves
• M Ocean View

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay tumatakbo na!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Sheridan Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• M Ocean View 
• 54 Felton

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo ay tumatakbo

na!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Sherman Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 12 Folsom (tingnan sa ibaba at sa kanan)
• 19 Polk
• 45 Union/Stockton
• 49 Van Ness Mission

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:
Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay 
ipapalawak sa Rincon Hill, SOMA at sa Mission District.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 10 Townsend
• 41 Union
• 47 Van Ness

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Spring Valley Science 
Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 1 California
• 12 Folsom/Pacific (tingnan sa ibaba at sa kanan)
• 19 Polk
• 27 Bryant
• 49 Van Ness/Mission

(Inaasahan na ang serbisyo ng cable car ay babalik sa
Setyembre. Ang mga detalye ay maisasapuso.)

Mga pagbabago sa 12 Folsom / Pacific:
Simula sa Agosto 14, ang 12 Folsom / Pacific ay 
ipapalawak sa Rincon Hill, SOMA at sa Mission District.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 10 Townsend
• 47 Van Ness

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Starr King Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 19 Polk
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 10 Townsend

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street

Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay papahabain mula
West Portal hanggang Ocean Beach sa pamamagitan ng Quintara para 
sa lahat ng oras ng serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang mas 
direktang ruta sa paligid ng Clipper Street.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Sunnyside Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 23 Monterey (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 36 Teresita (simula August 14)
• 43 Masonic (Crocker Amazon hanggang California Street)

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey
Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay 
magpapatuloy sa serbisyo kasama ang 
Monterey Blvd. sa Bayview District, ngunit
magtatapos sa West Portal Station at 
hindi na maghatid sa seksyon ng Sloat / 
SF Zoo ng ruta. Ang mga pagbabagong
ito ay naiugnay sa iba pang mga
pagbabago sa 57 Parkmerced at ang 
paglikha ng bagong 58 Lake Merced.



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Sunset Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 7 Haight Noriega
• 18 46th Avenue (simula August 14)
• 29 Sunset
• 48 Quintara/24th Street (simula August 14 – tingnan sa ibaba)

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street
Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay papahabain mula
West Portal hanggang Ocean Beach sa pamamagitan ng Quintara para sa
lahat ng oras ng serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang mas direktang
ruta sa paligid ng Clipper Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na serbisyo na tumatakbo sa Agosto 
14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Tenderloin Community 
Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 5 Fulton
• 5R Fulton Rapid (simula August 14)
• 19 Polk
• 31 Balboa (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 49 Van Ness/Mission

Pagbabago sa 31 Balboa:
Simula August 14, ang 31 Balboa ay magbibigay serbisyo
mula Ocean Beach hanggang Cyril Magnin at Market 
Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 7X Noriega Express
• 47 Van Ness

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Ulloa Elementary School
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 29 Sunset
• 18 46th Avenue (simula August 14)
• 58 Lake Merced (tingnan sa ibaba)
• L Taraval Bus

Tungkol sa BAGONG 58 Lake Merced
Simula Agosto 14, papalitan ng bagong 58 Lake 
Merced ang bahagi ng John Muir Drive ng 57 
Parkmerced at ilan sa Sloat Blvd. dating sakop ng 
23 Monterey. Ikonekta nito ang BART, Stonestown, 
Lakeshore, Westlake Plaza, John Daly Boulevard at 
Top of the Hill sa Daly City.

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey
Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay 
magpapatuloy sa serbisyo kasama ang Monterey 
Blvd. sa Bayview District, ngunit magtatapos sa
West Portal Station at hindi na maghatid sa
seksyon ng Sloat / SF Zoo ng ruta. Ang mga
pagbabagong ito ay naiugnay sa iba pang mga
pagbabago sa 57 Parkmerced at ang paglikha ng 
bagong 58 Lake Merced.

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Visitacion Valley 
Elementary School 

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 8 Bayshore
• 9 San Bruno
• 9R San Bruno
• 56 Rutland*

(simula August 14 – tingnan sa ibaba)

Mga pagbabago sa 56 Rutland
Simula sa Agosto 14, ang 56 Rutland ay 
ganap na maibabalik sa isang bagong
karugtong. Magpapatuloy ito sa kabila ng 
Visitacion Valley Middle School hanggang
sa Mansell upang kumonekta sa 29 
Sunset at Burton High School.

Mga kalapit na ruta na wala sa
serbisyo:
• Hindi naaangkop: lahat ng kalapit na

serbisyo na tumatakbo sa Agosto 14!

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

West Portal Elementary School
Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 23 Monterey (simula August 14 – tingnan sa ibaba)
• 48 Quintara/24th Street (tingnan sa ibaba)
• K/T Ingleside/Third
• L Taraval Bus
• M Ocean View

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga paraan ng 
SFMTA maaaring dalhin ka sa paaralan: 
SFMTA.com/Schools

Ang mga pagbabago sa 23 Monterey
Simula sa Agosto 14, ang 23 Monterey ay 
magpapatuloy sa serbisyo kasama ang Monterey Blvd. 
sa Bayview District, ngunit magtatapos sa West Portal 
Station at hindi na maghatid sa seksyon ng Sloat / SF 
Zoo ng ruta. Ang mga pagbabagong ito ay naiugnay
sa iba pang mga pagbabago sa 57 Parkmerced at ang 
paglikha ng bagong 58 Lake Merced.

Mga pagbabago sa 48 Quintara / 24th Street
Simula Agosto 14, ang 48 Quintara / 24th Street ay 
papahabain mula West Portal hanggang Ocean Beach 
sa pamamagitan ng Quintara para sa lahat ng oras ng 
serbisyo araw-araw at tatakbo ang isang mas 
direktang ruta sa paligid ng Clipper Street.

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
Ang 57 Parkmerced ay hindi na nagseserbisyo sa West 
Portal



Sa pagbalik ng sesyon sa paaralan, handa na ang Muni para makapasok sa klase ang mga mag-aaral. Ang 
iyong mga ruta ay maaaring naiiba kaysa sa dating. Tingnan kung paano nagsisilbi ang mga pagbabagong
ito sa iyong paaralan.

Serbisyo ng Muni sa Iyong
Paaralan

Yick Wo Alternative 
Elementary School

Mga kalapit na ruta sa serbisyo:
• 30 Stockton
• 45 Union/Stockton

(Inaasahan na ang serbisyo ng cable car ay 
babalik sa Setyembre. Ang mga detalye ay 
maisasapuso.)

Mga kalapit na ruta na wala sa serbisyo:
• 41 Union

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga
paraan ng SFMTA maaaring dalhin ka sa
paaralan: SFMTA.com/Schools

School Trippers 
(Extra afternoon buses on regular lines that begin 
their route at a school at the end of the school day, 
then continue along the route as normal)

• Not applicable
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