Ba Bước Nhanh Chóng Để Đi Xe Buýt

Quý vị có thể đi xe buýt ngay hôm nay!
Thật dễ dàng để Lập Kế Hoạch, Thanh Toán và Đi Xe Buýt.
PierceTransit.org • 253.581.8000

1. Lập Kế Hoạch Chuyến Đi Của Quý Vị
Gọi đến Dịch Vụ Khách Hàng

Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Pierce Transit luôn
sẵn lòng giúp đỡ quý vị lập kế hoạch chuyến đi bằng
xe buýt của mình. Hãy gọi 253.581.8000 Lựa chọn
số 1, tiếp tục Lựa chọn số 1, 6 giờ 30 phút sáng đến
6 giờ 30 phút chiều, Thứ Hai tới Thứ Sáu. Chuẩn bị
sẵn sàng để cung cấp những thông tin sau:
•
•
•
•

Địa chỉ điểm xuất phát của quý vị
Địa chỉ điểm đến của quý vị
Ngày trong tuần mà quý vị muốn đi
Thời gian trong ngày mà quý vị muốn rời khỏi
điểm xuất phát hoặc có mặt tại điểm đến

Nhân viên của chúng tôi sẽ lập kế hoạch chuyến đi
bằng xe buýt cho quý vị và thông báo tiền vé cho
quý vị. Chuẩn bị sẵn giấy và bút để ghi lại thông tin
này.

Công Cụ Lập Kế Hoạch Chuyến Đi
Trực Tuyến: www.PierceTransit.org

Có sẵn 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần, hãy sử
dụng Công Cụ Lập Kế Hoạch Chuyến Đi của Pierce
Transit để lập kế hoạch cho chuyến đi của quý vị từ
khi bắt đầu đến khi kế thúc. Nhập thông tin của quý
vị, sau đó nhấp vào nút Plan My Trip (Lập Kế Hoạch
Chuyến Đi) và quý vị sẽ có kế hoạch cho chuyến đi
của mình! Quý vị có thể in bản kế hoạch đó ra và
mang theo bên mình.

2. Thanh Toán Tiền Vé
Hãy chuẩn bị sẵn tiền vé trước khi lên xe. Hiện tại,
giá vé dành cho người lớn là $2 một chuyến, hoặc
$5 cho Vé Sử Dụng Cả Ngày. Giá vé chiết khấu
dành cho thanh thiếu niên* là $1 cho một chuyến,
hoặc $2.50 cho Vé Sử Dụng Cả Ngày.
TI ỀN M Ặ T
Quý vị sẽ thanh toán tiền vé mỗi lần quý vị lên xe
buýt. Khi quý vị thanh toán bằng tiền mặt, đảm bảo
quý vị có đủ tiền lẻ, vì máy thu tiền vé không trả lại
tiền thừa. Khi quý vị lên xe buýt, có khe thu tiền giấy
và khe thu tiền xu ở trên đầu máy thu tiền vé.

VÉ SỬ DỤNG CẢ NGÀY
Quý vị có thể mua Vé Sử Dụng Cả Ngày của Pierce
Transit khi lên xe buýt Pierce Transit. Chỉ cần nói
với tài xế, sau đó cho đúng số tiền mặt vào máy thu
tiền vé, và máy sẽ in Vé Sử Dụng Cả Ngày cho quý
vị. Vé Sử Dụng Cả Ngày có ngày và giờ hết hạn in
ở mặt sau. Khi quý vị lên xe buýt Pierce Transit tiếp
theo trong ngày hôm đó, quẹt vé của quý vị qua thiết
bị đọc thẻ từ tính (với dải từ ở phía dưới) trên máy
thu tiền vé.

ALL DA
Y

PAS S

local se

r v ice

Pass is
and is activated upon
& time valid until expi purchase
Pierce Trprinted on passration date
Transit ansit bus serv , on local
or dam is not responsibice. Pierce
or replacaged passes. N le for lost
This pa ements will o refunds
Pierce Trss is the properbe made.
ansit.
ty of
253.581.

8000 •

PierceTra

nsit.org

P I E RCE PAY S M
Đây là một cách dễ dàng để thanh toán tiền vé trên
các xe buýt Pierce Transit. PiercePay có sẵn thông
qua ứng dụng Hopthru, một ứng dụng miễn phí và
dễ dàng cài đặt. Tải về Hopthru từ các trang App
Store hoặc Google Play, sau đó mua Vé Sử Dụng
Cả Ngày hoặc Vé Một Lần. Sau khi quý vị có ứng
dụng này, quý vị sẽ không cần tiền mặt hay đúng số
tiền lẻ để đi xe buýt nữa, chỉ cần sử dụng điện thoại
thông minh của quý vị.

3. Tận Hưởng Chuyến Đi Bằng Xe Buýt!
ORCA
Nếu quý vị thấy rằng quý
vị thường xuyên đi xe buýt
Pierce Transit, hãy cân nhắc
tính tiện lợi và tiết kiệm của vé
xe buýt nạp trong thẻ ORCA. Nhân viên Dịch Vụ
Khách Hàng của chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị chọn
loại vé đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của quý vị.
Rất dễ để mua thẻ ORCA
• Trực tuyến: orcacard.com
• Qua điện thoại: 1.888.988.6722 hoặc Dịch Vụ Tiếp
Âm TTY: 711.
• Trực tiếp: Đến Cửa Hàng Xe Buýt của Pierce Transit tại Ga Tacoma Dome để mua thẻ ORCA dành
cho người lớn, thanh thiếu niên hay Giấy Phép
Giảm Giá Vé Khu Vực (RRFP). Mua thẻ với một
mức phí nhỏ, sau đó quý vị có thể sẵn sàng mua vé
hay giá trị Ví Điện Tử (được sử dụng như tiền mặt
để thanh toán tiền vé của quý vị). Nếu quý vị hiện
đang nhận trợ cấp đi lại từ chủ lao động của quý vị
hoặc một tổ chức khác, hãy hỏi Điều Phối Viên Vận
Chuyển Người Lao Động cách nhận thẻ ORCA.
G I Ả M G IÁ VÉ
Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, có tình trạng khuyết
tật được bác sĩ xác nhận đủ điều kiện hoặc có thẻ
Medicare, quý vị có thể được giảm giá vé khi đi xe
buýt. Quý vị phải xuất trình Giấy Phép Giảm Giá Vé
Khu Vực (RRFP) khi thanh toán tiền vé được giảm.
Để tìm hiểu liệu quý vị có hội đủ điều kiện hay không,
hãy liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng hoặc truy cập
PierceTransit.org/PT-fares.
* G I Ả M G IÁ C H O THANH THIẾ U NIÊ N
Thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống hội đủ điều kiện
mua vé dành cho Thanh Thiếu Niên $1 của Pierce
Transit. Nếu quý vị là thanh thiếu niên, vui lòng mang
theo thẻ ID thể hiện độ tuổi của quý vị. Tài xế cần biết
quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Bây giờ, quý vị đã có bản kế hoạch và tiền vé, đến
giờ lên đường rồi! Hãy chắc chắn là quý vị có
mặt tại trạm xe buýt trước ít nhất 5 phút.

Khi lên xe, quý vị có thể yêu cầu người điều khiển xe
buýt hạ thấp đường lên xe buýt hoặc để xe buýt hạ
thiết bị lên xuống nếu quý vị gặp khó khăn trong việc
bước lên xe.
Nếu quý vị sử dụng xe lăn, người điều khiển xe buýt
sẽ hỗ trợ quý vị với thiết bị của quý vị.
Quý vị có thể đề nghị người điều khiển xe buýt thông
báo cho quý vị điểm dừng nếu quý vị không chắc
chắn quý vị cần xuống đâu.
Khi quý vị ở trên xe, quý vị có thể đọc bảng thông báo
để biết quý vị đang ở điểm nào trên chuyến đi. Quý vị
cũng có thể nghe thông báo điểm dừng của xe buýt.
Khi quý vị nghe thấy thông báo điểm dừng của mình,
hãy kéo dây yêu cầu dừng xe buýt và vui lòng ngồi
yên cho đến khi xe buýt dừng lại.

FEB 2019

