
ការជិះឡានែវនរួមគា� ៖
មូលដា� ននងិអត�្របេយាជន៌



េតើយុទ�នាការ ហ�ិបយ៍រ្រធបិ (Flip Your Trip) គឺជាអ�?ី

 ជំនួយក��ងការេធ�ើដំេណើរចំេពាះសហគមន៍ែដល្រត�វរងផលប៉ះពាល់េដយការបិទសា� ន 

West Seattle
 អស់អ�កែដលរស់េ�ឬេធ�ើការេ�ខាង West Seattle, South Park, ឬ

Georgetown
ទទួលចំនួនទឹក្របាក់ $25 ស្រមាប់ជិះឡន្រក�ងឬស��តធឺ (Scooters) េដយឥតគិតៃថ� ។

ការគាំ្រទខាងជិះឡនរួមគា�

្រពឹត�ការណ៌និងការផ្សព�ផ្សោយ្របចាំរដូវ

ជំនួយែផនការេធ�ើដំេណើរ



យានជំនិះ
ទទួលបាន $25 ជិះឡន្រក�ង�ហ�ី

ឡន្រក�ង

ទូកតាក់សុី West Seattle

េធ�ើដំេណើរតាមរថេភ�ើង (LINK Light Rail)

ឡន្រក�ងេលឿនមិនឈប់េ្រចើនកែន�ង (Sound Transit Express Bus)

 Seattle Streetcar

មានវ�ធីពីរយ៉ងស្រមាប់េធ�ើដំេណើរ�ហ�ី

េ្របើកម�វ�ធី Transit GO Ticket App

ជេ្រមើសេ្របើកាត ORCA ស្រមាប់សមាជិកក��ង សហគមន៌ េដយមានកំណត់បេច�កេទសក��ង
េ្របើ្របាស់



ការជិះស��តធនឺងិកងច់លត័

 ទទួលបាន $25 ស្រមាប់ជិះស��តធឺេដយ�ហ�ីជមួយ្រក�មហ៊ុនជួលស��តធឺទាំងអស់

 ជេ្រមើសល�ស្រមាប់ជិះឡន្រក�ង

 ឣចេធ�ើដំេណើរបានេលឿនេហើយេ�បានឆា� យជងេដើរ

 មិនចាំបាច់ពិបាកចតឡន

 មានផ�ល់ជូនតៃម�ភាគហ៊ុន



េដើរ ជិះកង់ និង រ�អិល

 កម�វ�ធីស្រមាប់រដូវស�ឺកេឈើ្រជ�ះ កំពុងែតេរៀបចំដំេណើរការ

េសវកម�ចល័តជួសជុលកង់

ការជិះកង់ជ្រក�ម

ថ� ក់េរៀន និង វគ�បេ្រង�ន

 ការជិះកង់ឣចបេង�ើននិងេធ�ើឱ្យជេ្រមើសេធ�ើដំេណើររបស់អ�កបានឆា� យ

 Metro នឹងតំេឡើងកែន�ងដក់កង់េ�េលើឡនែវនស្រមាប់ជិះរួមគា�

 ្រគប់រថយន�ស្រមាប់េធ�ើដំេណើរបន�ទាំងអស់សុទ�ែតមានកែន�ងដក់កង់



ឡានែវនស្រមាប់ជិះរួមគា�  Vanpool និង ឡានែវន
ស្រមាប់ែចកគា� ជិះ Vanshare

ការគាំ្រទកម�វ�ធ ីFlip Your Trip មានរួមទាំង៖

 ឡនែវន Metro ឣចេ្របើផ��វសា� នទាប

 ឡនែវនឣចេ្របើផ��វ HOV េដើម្ីបចំេណញេពលេវលា

 ទាំងឡនែវនស្រមាប់ជះិរួមគា�  និង ទាំងឡនែវនស្រមាប់ែចកគា� ជិះ មានរួមទាំង

 េធ�ើដំេណើរេដយឥតគិតៃថ�ស្រមាប់អ�កថ�ី រហូតដល់សា� នេបើកវ�ញ

 ្រត�វការែតមនុស្សពីរនក់ប៉ុេណ� ះ េដើម្ីបចាប់េផ�ើមកម�វ�ធីឡនែវន Metro ថ�ី



េតើកម�វ�ធីឡានែវនស្រមាប់ជិះរួមគា�  Vanpool គឺជាអ�ី?

• មានអ�កេធ�ើដំេណើរមួយ្រក�មតូច (2+) ែដលរស់េ�និងេធ�ើការេ�

ជិតៗគា� ។

• ចមា� យេធ�ើដំេណើរឣចរប់ពី 20 េ� 200+ ម៉ាយ

• ការ្របតិបត�ិការជ្រក�ម

• ឡនែវនចតេ�ផ�ះរបស់អ�កេបើកបរ

• ទីតាំងជួបគា� មាន 1-2 កែន�ង

• េធ�ើដំេណើរេ�កាន់េគាលេ�ផ� ល់ែតម�ង

• មានអ�កេបើកឡនជំនួសេដើម្ីបេឣយមានេស�រភាព

• មានការបត់ែបនេពលេវលាស្រមាប់អ�កេធ�ើដំេណើរែតមួយទិស

ឬេធ�ើដេំណើរែតកន�ះេពល។



េតើវាដំេណើរការរបេបៀណាខ�ះ?

• អ�ីៗទាំងអស់មានរមួទាំង៖ ឡនែវន សំាង ការធានរ� ប់រងឡន ការជួស

ជុល េសវកម�ជំនួយតាមផ��វ និង ការជូនដំេណើរេ�ផ�ះក��ង្រគាឣសន�។

• ការចំណយ៖េយលតាមចមា� យផ��វ មួយឣទិត្យប៉ុន� នៃថ� ទំហំរថយន� និង

ចំនួនអ�កជិះ

• ការបងៃ់ថ�៖និេយជកខ�ះ ផ�ល់ការផ�ត់ផ�ង់ស្រមាប់ការជិះឡនែវនរួមគា�  សូម

សាកសួរ្រកសួងធនធានមនសុ្សរបស់អ�ក។

• ការធានរ� បរ់ងជនូដេំណើរេ�ផ�ះ៖ ផ�ល់ការជូនដំេណើរេដយឥតគិតៃថ�ក��ង

្រគាមានឣសន�ក��ង្រក�ម្រគ�សារ ដូចជ មានការផ� ស់ប��រេម៉ាងេធ�ើការ ឬ ឈឺ



អត�្របេយាជន៌ៃនការវ�ះឡានែវនរួមគា�
• េពលេវលារបស់អ�ក

• េធ�ើដំេណើរតាមសា� នទាប

• េធ�ើដំេណើរតាមផ��វ HOV
• សៃម�្របាក់របស់អ�ក

• កាត់បន�យការេ្របើ្របាស់រថយន�ផ� ល់ខ��ននិងការចំណយ

• អត់អស់ៃថ�ចតឡន

• ែចកគា� េធ�ើដំេណើរក��ងចំេណម្រក�ម

• បន�យការចំណយឬឥតបង់ៃថ�តាមកែន�ងេធ�ើការខ�ះ

• សុខុមាលភាពរបស់អ�ក
• េធ�ើដំេណើរេដយមានទំនុកចិត�

• េ�ដល់ផ�ះេទៀងេពេលេវលា

• ដក់េវនគា� េបើកឡន



ឡានែវនស្រមាប់ែចកគា� ជិះ៖ ជូនេ�និងមកពីកែន�ងេធ�ើដំេណើរបន�

• ឡនែវនស្រមាប់ែចកគា� ជិះ្រសេដៀងគា� និងការជិះឡនែវនរួមគា�

• ឡនែវនស្រមាបែ់ចកគា� ជះិ ជូនេ�ដលក់ែន�ងេធ�ើដេំណើរបន�
• ជូនជ្រក�មេ�ដល់និងមកពីែន�ងេធ�ើដំេណើរបន� (ដូចជ រេទះេភ�ើង 

ឡន្រក�ង សាឡង ឬ ទកូតាក់សុី)

• ឡនែវន្រត�វបានចតទកុេ�កែន�ងេធ�ើដំេណើរបន� សា� នីយ៌រថេភ�ើង 
កែន�ងចតសាឡងជេដើម ។ល។

• ផ�ល់ការតភា� ប់រវងកែន�ងេធ�ើដំេណើរបន�និងេគាលេ� (រហូតដល់ 
20 ម៉ាយ)

• ការចំណយ៖ ្រតឹម $200 ក��ងមួយែខ



ឱកាសស្រមាប់ឡានែវនែចកគា� ជិះេ� West Seattle

• េលើកតេម�ើងជេ្រមើសតភា� ប់េ�កែន�ងេធ�ើដំេណើរបន�

• ទូកតាក់សុី West Seattle

• សា� នីយ៌រថេភ�ើងេ� SODO Light Rail

• កែន�ងចតឡនេហើយេធ�ើដំេណើរ

• ផ��វ Spokane Street (ខាងេជើង)

• ផ��វ Olsen-Myers (ខាងត្ប�ង)

Kingcounty.gov/VanpoolSavesTime



រេបៀបែស�ងរកកម�វ�ធីឡានែវនស្រមាប់ជិះរួមគា�  Vanpool ឬ ឡានែវន
ស្រមាប់ែចកគា� ជិះ Vanshare

 ការែស�ងរកកែន�ងអង��យក��ងរថយន�របស់ Metro យ៉ងរហ័ស

 ពត៌មានអនឡញស�ីអំពីការេធ�ើដំេណើររួមគា�

 ្រកសួងធនធានមនុស្សរបស់នេិយជក



ការែស�ងរកកែន�ងអង��យក��ងឡានែវនស្រមាប់ជិះរួមគា� យ៉ាងរហ័ស

 បែន�ម្រក�មេពលវេកើតេឡើង

 ផ�ល់ភាពលម�ិតពីផ��វេធ�ើដំេណើរ

 ពត៌មានទំនក់ទំនងជសាធារណៈ

www.kingcounty.gov/metrovans



RideshareOnline.com

 ែស�ងរកអ�កដ៏ៃទេទៀតែដលចង់េធ�ើដេំណើររួមគា�

 ែបងែចកប��ីេយលតាមការសាកសមបំផុត

 ែកលម�ការែស�ងរករបស់អ�កយ៉ងងយ្រស�ល ឬបេង�ើតថ�ីមួយេទៀត។

 ទាក់ទងអ�កជិះេផ្សងេទៀតេដយផ� ល់ពីប��ីរបស់អ�ក។



ពត៌មានអំពីឡនែវនជិះរួមគា� KingCounty.gov/metrovans

សំណួរអំពីឡនែវនស្រមាប់ជិះរួមគា� vanpool@kingcounty.gov

េដើម្ីបចុះេឈា� ះជមួយកម�វ�ធី Flip Your Trip http://FlipYourTrip.org

សំណួរអំពីកម�វ�ធី Flip Your Trip info@FlipYourTrip.org

សំណួរទូេ�អំពីសា� ន WestSeattleBridge@seattle.gov

(206) 400-7511

េតើអ�កមានសណួំរឬ?



សូមអរគុណ!
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