Thay Đổi Giá Vé Sounder 2021
Giảm giá vé cho thẻ ORCA LIFT, thanh thiếu niên, người cao niên và
hành khách có khuyết tật
Sound Transit đang cân nhắc giảm giá vé Sounder cho các hành khách có thẻ ORCA LIFT (người lớn có thu
nhập thấp), thanh thiếu niên (độ tuổi từ 6 đến 18) và người có Giấy Phép Giảm Giá Vé Khu Vực (người cao
niên từ 65 tuổi trở lên và hành khách có khuyết tật).
Việc giảm giá này sẽ giúp các nhóm đối tượng này dễ sử dụng dịch vụ của Sounder hơn và sẽ đơn giản hóa cơ
cấu vé trên toàn hệ thống của Sound Transit, nhờ điều chỉnh cho giá vé Sounder tương xứng với giá vé Link
light rail và ST Express bus cho cùng nhóm đối tượng hành khách.
Bảng dưới đây nêu các mức giá vé Sounder hiện tại của chúng tôi, dựa trên quãng đường di chuyển, và vé
đồng giá đề xuất cho các hành khách này. (Chúng tôi hiện chưa cân nhắc điều chỉnh giá vé thường cho người
lớn vào thời điểm này.)

Giá vé hiện tại và đề xuất của Sounder
Giá vé hiện tại*

Giá vé đề xuất

ORCA LIFT

$2.50-$4.25

$1.50

Thanh thiếu niên

$2.50-$4.25

$1.50

Người cao niên & người khuyết tật

$1.50-$2.75

$1.00

* tùy thuộc vào quãng đường di chuyển

Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của quý vị về các thay đổi này trước ngày 6/12/2020.
Trả lời khảo sát tại
soundtransit.org/FareChange
Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ fares@soundtransit.org
Gọi cho chúng tôi theo số 800.201.4900

Quý vị có thể tìm thông tin về dịch vụ Sounder commuter rail tại địa chỉ soundtransit.org/farechange
Liên tục cập nhật
Đăng ký nhận tin nhắn hoặc email Thông Báo cho Hành Khách tại soundtransit.org/subscribe
Theo dõi blog của Sound Transit tại soundtransit.org/platform
Theo dõi chúng tôi trên Twitter

Thắc Mắc Chung của Hành Khách
main@soundtransit.org
1-888-889-6368, Tiếp Âm TTY 711
Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 7:00 đến 19:00.

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ
Để nhận bản dịch của thông tin về một dự án hay dịch vụ vận chuyển, vui lòng gọi tới đường dây
ngôn ngữ theo số 1-800-823-9230 trong giờ hành chính thông thường: Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 7:00
đến 19:00.
Sound Transit kết nối thêm nhiều người với nhiều địa điểm hơn.
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