IMINUNGKAHING ST Express

Enero de 2018

PAGBABAGO NG PASAHE
Kabuuan
Ang Sound Transit ay nagsasaalang-alang ng dalawang opsyon para sa pagpapasimple ng ST Express na mga pasahe sa
pamamagitan ng pag-alis ng kanilang kasalukuyang dalawang-sona na istruktura ng pasahe. Opsyon 1 ay isang $3.25 tiyak na
pasahe para sa mga adultong sumasakay. Opsyon 2 ay base sa ruta at magtatanggal ng mas mababang isang-sona na pasahe
para sa mga sasakay na magbabyahe sa loob ng isang county na nasa dalawang county na mga ruta. Opsyon 2 ay hindi
magbabago ng kanilang kasalukuyang $2.75 na pasahe ng adulto para sa isang-sona na mga byahe sa isang-county na mga ruta,
at ang adulto na pasahe para sa lahat ng dalawang-county na mga byahe ay magiging $3.75. Sa ilalim ng parehong mga opsyon,
ang mga sasakay na angkop sa ORCA Lift, Kabataan, Matatanda o May kapansanan ay makakita ng mga pasahe para sa lahat ng
byahe na ibaba tungo sa kasalukuyang isang-sona na antas.
Nakabinbin sa pag-apruba ng Board, ang Sound Transit ay umaasang mapapatupad ang kahit na anong pagbabago sa pasahe sa
Hulyo 2018, kapag ipinatupad na ng King County Metro ang kanilang panibagong $2.75 na tiyak na pasahe.

Pagkukumpara ng kasalukuyang ST Express na mga pasahe sa ibang
opsyon ng pasahe

Alamin ng higit pa at
magkomento
Mga komento isinumite bago ang:
Feb. 11, 2018

Gawin ang sarbey online:
soundtransit.org/fare-change

Pampublikong Pagdinig
Tanghali, Huwebes, Pebrero 1, 2018
Union Station, 401 S. Jackson St., Seattle

Kasalukuyang Pasahe

Opsyon 1 - Tiyak na Pasahe Opsyon 2 - Nakabase sa ruta

Email: fares@soundtransit.org
Bumisita: soundtransit.org/fare-change

1-sona*

2-sona*

Lahat ng ruta

1-county**

2-county***

Adulto (edad 19-64)

$2.75

$3.75

$3.25

$2.75

$3.75

ORCA LIFT Adulto

$1.50

$2.75

$1.50

$1.50

Kabataan (edad 6-18)

$1.50
$2.75
$1.50
$1.50
Nakakatanda o may
$1.00
$1.75
$1.00
$1.00
kapansanan
* 1-sona na mga biyahe sa loob ng isang county, 2-sona na mga biyahe sa iba-ibang linya ng county.
** 1-county na mga ruta: 522, 540, 541, 542, 545, 550, 554, 555, 556, 560, 566, 567, 577, 580 at 596.
*** 2-county na mga ruta: 510, 511, 512, 513, 532, 535, 574, 578, 586, 590, 592, 594 at 595.

Tawag: 1-866-940-4387
Sa koreo:
Sound Transit
Attn. Kassandra Andrews
401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104

Paano makakaapekto ang mga opsyon na ito sa akin?
Opsyon 1 - Tiyak na Pasahe

Opsyon 2 - Nakabase sa ruta na pasahe

Ako ay isang adulto na sasagawa ng isang 1-county
na byahe sa isang 1-county na ruta

Ang iyong pasahe ay tataas ng $0.50

Ang iyong pasahe ay hindi magbabago

Ako ay isang adulto na sasagawa ng isang 1-county
na byahe sa isang 2-county na ruta

Ang iyong pasahe ay tataas ng $0.50

Ang iyong pasahe ay tataas ng $1.00

Ako ay isang adulto na sasagawa ng isang 2-county
na byahe sa isang 2-county na ruta

Ang iyong pasahe ay bababa ng $0.50

Ang iyong pasahe ay hindi magbabago

Ako ay isang pinababang pasahe (ORCA LIFT, Kabataab,
Matanda o May kapansanan) na sasakay na sasagawa
ng isang 1-county na byahe
Ako ay isang pinababang pasahe (ORCA LIFT, Kabataab,
Matanda o May kapansanan) na sasakay na sasagawa
ng isang 2-county na byahe

Ang iyong pasahe ay hindi magbabago

Ang iyong pasahe ay hindi magbabago

Ang iyong pasahe ay bababa ng:
• ORCA LIFT/Kabataan ng $1.25
• Nakakatanda o may kapansanan ng $0.75

Ang iyong pasahe ay bababa ng:
• ORCA LIFT/Kabataan ng $1.25
• Nakakatanda o may kapansanan ng $0.75

Madalas ako lumipat sa ST Express mula sa ibang
serbisyo ng transit na ahensiya

Ihahanay ang antas ng pasahe sa King County Metro para sa:
• pinababang pasahe na mga sasakay

Ihahanay ang antas ng pasahe sa King County Metro para sa:
• mga adulto sa 1-county ng mga ruta
• pinababang pasahe na mga sasakay

Para humiling ng mga akomodasyon para sa mga taong may kapansanan o para makakuha ng impormasyon sa mga alternatibong format, tumawag sa 1-800-201-4900 / TTY Relay 711 0 mag email sa accessibility@soundtransit.org
Ang Sound Transit ay nagpaplano, nagtatayo at nagpapatakbo ng rehiyonal na sistema ng transit at mga serbisyo upang mapaganda ang kadaliang pagtakbo sa Central Puget Sound.
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