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Tacoma Link 2022 Đề Xuất Mức Giá Vé 

Thiết lập mức giá vé trên Tacoma Link 

Kể từ khi Tacoma Link bắt đầu hoạt động vào năm 2003, Sound Transit đã cung cấp dịch vụ tàu điện miễn 

phí giữa nhà thi đấu Tacoma Dome và Theater District (Phố Nhà Hát) ở trung tâm thành phố, một phần nhờ 

vào thỏa thuận trợ giá vé với Downtown Tacoma Partnership. 

Vào năm 2016, Sound Transit Board đã chỉ đạo nhân viên phát triển đề xuất giá vé sẽ có hiệu lực khi 

Tacoma Link mở rộng dịch vụ ra ngoài trung tâm thành phố. Chúng ta nay chỉ còn chưa đầy một năm nữa 

để đạt đến cột mốc phấn khởi đó. Phần mở rộng Hilltop Tacoma Link sẽ bổ sung 2.4 dặm vào tuyến đường 

và sáu trạm mới trong Stadium District (Phố Sân Vận Động) và khu vực Hilltop. 

Giờ đây, chúng tôi đang tìm kiếm phản hồi của cộng đồng về hai lựa chọn để thiết lập mức giá vé. Lựa 

chọn 1 là mức giá vé tương tự như mức giá vé của Pierce Transit dành cho người trưởng thành, thanh 

thiếu niên, người cao niên và hành khách khuyết tật. Lựa chọn 2 là mức giá vé tương đương với giá vé 

thấp nhất của Sound Transit trên dịch vụ tàu điện Link hiện có của chúng tôi. Cả hai lựa chọn đều đề xuất 

giá vé ORCA LIFT $1.50 cho người trưởng thành có thu nhập thấp, áp dụng cho tất cả các dịch vụ xe buýt 

và tàu lửa của Sound Transit. 

Nếu được Hội Đồng phê duyệt, hoạt động thu tiền vé sẽ bắt đầu khi chúng tôi khai trương dịch vụ Tacoma 

Link mở rộng, hiện đang được lên kế hoạch vào tháng Năm, 2022. 

Các lựa chọn mức giá vé Tacoma Link 

 

Liên tục cập nhật   

Đăng ký để nhận văn bản hoặc email Rider Alerts: soundtransit.org/subscribe 
Theo dõi blog của Sound Transit: soundtransit.org/platform     
Theo dõi chúng tôi trên Twitter: @soundtransit 

Hỗ trợ ngôn ngữ 

Để nhận thông tin chuyển ngữ về dự án hoặc dịch vụ vận chuyển, vui lòng gọi đến đường dây hỗ trợ 

ngôn ngữ: Thứ Hai-Thứ Sáu, 7:00 sáng đến 7:00 tối theo số 800-823-9230. 

 Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 

Người trưởng thành  $2.00 $2.25 

ORCA LIFT $1.50 $1.50 

Thanh thiếu niên $1.00 $1.50 

Người cao niên & người khuyết tật $1.00 $1.00 

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị trước ngày 25 tháng Bảy, 2021. 

 Thực hiện khảo sát và tìm hiểu thêm về đề xuất mức giá vé:  soundtransit.org/TFares 

 Đăng ký để đưa ra bình luận bằng lời nói tại phiên điều trần công khai ảo vào ngày 15 tháng Bảy. 

 Gửi email cho chúng tôi: fares@soundtransit.org 

 Gọi cho chúng tôi: 800-201-4900 

 

https://public.govdelivery.com/accounts/WASOUND/subscriber/new
https://public.govdelivery.com/accounts/WASOUND/subscriber/new
https://www.soundtransit.org/platform
https://twitter.com/soundtransit
mailto:fares@soundtransit.org

