
1

Chúng tôi đã sẵn sàng:  
Metro giờ đây an toàn hơn 
cho sức khỏe của quý vị.

Để giữ an toàn cho quý vị trong quá trình 
di chuyển, chúng tôi đã thực hiện một số 
thay đổi lớn đối với King County Metro. Hãy 
khám phá trang này để biết các công cụ lập 
kế hoạch chuyến đi, cách Metro giữ gìn sức 
khỏe cho quý vị, cách chuẩn bị cho chuyến 
đi tiếp theo của quý vị, cách sử dụng phương 
thức thanh toán không tiếp xúc như thẻ 
ORCA và thông tin chi tiết về mạng lưới dịch 
vụ phương tiện giao thông công cộng thường 
xuyên cả ngày trong khu vực của chúng tôi. 

Sức khỏe của quý vị là ưu tiên số một của 
chúng tôi. Quy trình khử trùng hằng ngày, lựa 
chọn thanh toán không tiếp xúc và hệ thống 
lọc không khí đã nâng cấp của Metro sẽ 
được áp dụng vô thời hạn. 

Vui lòng lưu ý rằng có một số tuyến đường bị 
cắt giảm hoặc tạm ngừng dịch vụ.

 Maria hướng dẫn quý vị và gia đình cách di chuyển an toàn trên Metro

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/service-change
https://www.youtube.com/watch?v=bQSfjy-Lvjw&autoplay=1&rel=0
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Nhận thông tin mới nhất về chuyến đi

Nhắn Tin Để Biết  
Giờ Khởi Hành

Tìm giờ khởi hành tiếp theo của dịch vụ 
giao thông công cộng bằng cách nhắn 
tin ID điểm dừng của quý vị đến 62550. 
Quý vị sẽ nhận được tin nhắn trả lời với 
thông tin về giờ khởi hành tiếp theo  
hoặc các chuyến bị hủy bỏ tại điểm 
dừng đó. Quý vị có thể tìm ID điểm dừng 
trên biển báo điểm dừng xe buýt hoặc 
trên công cụ Trip Planner (Lập Kế Hoạch 
Chuyến Đi).

Trip Planner

Tải xuống ứng dụng Puget Sound Trip 
Planner hoặc truy cập TripPlanner.
kingcounty.gov. Chọn “Next Departures” 
(Giờ Khởi Hành Tiếp Theo), sau đó 
nhập địa chỉ địa điểm, giao lộ hoặc điểm 
đánh dấu. Trip Planner sẽ hiển thị giờ 
khởi hành theo lịch hoặc dự kiến và mọi 
chuyến đi bị hủy bỏ.

Lịch Trình và Bản Đồ

Xem lịch trình và bản đồ của chúng tôi 
để tìm hiểu thêm về dịch vụ giao thông 
công cộng của Metro.

Twitter

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập 
nhật thông tin mới nhất.

Blog của Metro Matters

Đọc tin tức và thông tin cập nhật của 
Metro.

Thông Báo về Phương Tiện 
Giao Thông Công Cộng

Đăng ký trước để nhận tin nhắn thông 
báo qua email, tin nhắn hoặc cả hai.

Tư Vấn Dịch Vụ 

Kiểm tra thông báo cụ thể theo tuyến. Vui lòng lưu ý rằng những thông báo này không 
bao gồm thông tin về việc hủy, thay đổi hoặc hoãn chuyến đi.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 206-553-3000   |  WA Relay: 711

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/text-departures.aspx
https://tripplanner.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcountymetro.blog/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx


3

Metro giữ an toàn cho quý vị bằng cách nào

Theo hướng dẫn của Public Health – Seattle & King County (Trung Tâm Y Tế Công 
Cộng - Quận King & Seattle) và Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 

Khử trùng hàng ngày tất cả các 
phương tiện

Nâng cấp máy lọc không khí

Phân vùng an toàn

Để sử dụng Metro một cách an toàn và hiệu quả:

Ở nhà nếu bị ốm Đăng ký nhận Thông Báo về Phương  
Tiện Giao Thông Công Cộng

Thanh toán bằng thẻ ORCA

Xin hãy thực hiện theo tất cả các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn để tất cả chúng ta đều 
có thể cùng di chuyển.
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Thanh toán không tiếp xúc

Sử dụng thẻ ORCA để thanh toán vé phương tiện giao thông công cộng một cách dễ dàng và 
an toàn hơn trong khu vực Puget Sound. 

Hãy truy cập trang “Where to buy” (Mua ở đâu) để tìm hiểu cách mua thẻ ORCA trực tuyến 
hoặc trực tiếp. Pass Sales Office (Phòng Bán Vé)  của Metro cũng mở cửa để hỗ trợ khách 
hàng nhận thẻ ORCA và nạp thêm tiền vào E-purses. 

Để tìm giá vé tốt nhất, vui lòng truy cập Fares page (Trang Giá Vé ) của chúng tôi hoặc sử 
dụng Eligibility Tool (Công Cụ Điều Kiện Hội Đủ). Có vé giảm giá dành cho khách hàng có thu 
nhập thấp hơn, hành khách là người khuyết tật, người cao tuổi và thanh thiếu niên. Chúng tôi 
cho phép đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua Reduced Fare Portal (Cổng Thông Tin 
Giảm Giá Vé) mới mở của chúng tôi. 

Ngoài ra, quý vị có thể nhận VéTransit GO qua thiết bị di động. Tuy nhiên, vé giảm giá không 
được cung cấp qua Vé Transit GO.

Dịch vụ phương tiện giao thông công cộng 
thường xuyên cả ngày trong khu vực

Mạng lưới khu vực vận hành trọn ngày, thường xuyên của King County Metro tiếp tục chào 
đón nhiều hành khách sử dụng phương tiện công cộng hơn. Sau khi vận hành trở lại 36 tuyến 
hồi tháng 10 năm 2021, Metro đã tiếp tục nâng cấp vào tháng 3 năm 2022. Các hạng mục mới 
bao gồm hỗ trợ tiếp cận bệnh viện và trường học dễ dàng hơn, tăng dịch vụ chạy đêm ở khu 
vực trung tâm và Đông Nam Seattle, cũng như tăng một số chuyến do Thành Phố Seattle tài 
trợ.

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/orca-cards
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/where-to-buy
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/contact-us#visit
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca
https://www.surveymonkey.com/r/R6G53FT
https://reducedfare.kingcounty.gov/
https://reducedfare.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/transit-go-ticket
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 Thông tin cập nhật có liên quan

Tờ rơi/áp phích có thể in ra “It’s a great day to ride Metro”

Tờ rơi/áp phích có thể in ra “Ready when you are: A healthier Metro is here”

COVID-19 Response and Recovery Report (Tháng 10 năm 2020)

COVID-19 Response and Recovery Report Progress Update (Tháng 3 năm 2021)

Cam kết của chúng tôi

Để giúp mọi người trong khu vực di chuyển, King County Metro chưa bao giờ đóng cửa trong 
đại dịch. Cho dù quý vị hiện đang sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay đang muốn 
quay trở lại, chúng tôi rất vui được chào đón quý vị lên xe. Metro là lựa chọn thuận tiện, lành 
mạnh và bền vững của quý vị cho các cuộc hẹn, lớp học, giải trí, mua sắm, làm việc và hơn 
thế nữa. Mục tiêu không thay đổi của chúng tôi là tái tạo một hệ thống vận chuyển mạnh mẽ 
hơn, an toàn hơn, công bằng hơn và bền vững hơn trước đây. Khi chúng ta cùng nhau tiếp tục 
tiến về phía trước, mục tiêu của chúng tôi là đưa Metro trở thành lựa chọn đầu tiên của quý vị 
cho việc di chuyển.

https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/its-a-great-day-to-ride-metro.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/ready-when-you-are-poster.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report-update-march-2021.pdf

