
Đi Xe Chung Vanpooling:
Những điều cơ bản và lợi ích



Chương trình Flip Your Trip là gì?
 Hỗ trợ di chuyển cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi việc 

đóng cửa Cầu West Seattle

 Quý vị sống hoặc làm việc ở West Seattle, South Park, hay

Georgetown?

Chuyến đi miễn phí trị giá $25 trên phương tiện giao thông 

công cộng hoặc xe scooter

Hỗ trợ đi xe chung vanpool

Các chương trình khuyến mãi & sự kiện theo mùa

Hỗ trợ lập kế hoạch cho chuyến đi



Phương Tiện Giao Thông Công Cộng

Các chuyến đi miễn phí trị giá $25 cho phương 
tiện giao thông công cộng
Xe Buýt
Taxi Đường Thủy West Seattle
Tàu Điện Link (Link Light Rail)
Xe Buýt Tốc Hành Sound Transit (Sound 

Transit Express Bus)
Xe Điện (Seattle Streetcar)

Hai cách để truy cập các chuyến đi miễn phí
Sử dụng ứng dụng vé Transit GO
Tùy chọn thẻ ORCA cho các thành viên cộng 

đồng có khả năng tiếp cận kỹ thuật hạn chế

 Hỗ trợ lập kế hoạch cho chuyến đi cho mỗi cá 
hâ



Xe scooter và dịch vụ xe đạp 
dùng chung Bikeshare
 Các chuyến đi miễn phí trị giá $25 trên tất cả các 

công ty xe tay ga scooter hiện có

 Sự lựa chọn tốt để tiếp cận phương tiện giao 
thông công cộng
 Có thể đi nhanh hơn và xa hơn là đi bộ
 Không phải gặp rắc rối về việc đậu xe

 Đặt giá công bằng



Đi Bộ, Đi Xe Đạp & Lăn Bánh
 Chương trình cho mùa xuân đang được thực 

hiện!
Sửa chữa xe đạp lưu động

Đi xe đạp nhóm

Lớp học & sửa chữa

 Đi xe đạp có thể tăng thêm và mở rộng các lựa 

chọn đi lại của quý vị

 Metro sẽ lắp giá để xe đạp trên xe vanpool

 Tất cả các phương tiện giao thông công cộng 

đều có thể chứa xe đạp



Đi xe chung Vanpool & Vanshare

Các hỗ trợ cho chương trình Flip 
Your Trip bao gồm:
 Xe van metro có thể sử dụng cầu thấp

 Xe van có thể sử dụng làn đường cho xe chở nhiều 
người (HOV) để tiết kiệm thời gian

 Đi xe chung vanpool và vanshare đều bao gồm

 MIỄN PHÍ cho hành khách mới cho đến khi cây cầu 
được mở cửa trở lại

 Chỉ cần 2 người để bắt đầu một chuyến xe van Metro 
mới



Đi xe chung vanpool là gì?
• Một nhóm nhỏ người đi làm (2 người trở 

lên) sống và làm việc trong các khu vực 
tương tự nhau.

• Các chuyến đi có thể từ 20 đến 200 dặm 
trở lên

• Hoạt động nhóm
• Xe van được đậu tại nhà người lái xe
• Gặp mặt tại 1-2 địa điểm
• Đi trực tiếp tới điểm đến
• Người lái xe dự phòng để giúp duy trì 

độ tin cậy
• Lịch trình đi lại linh hoạt cho phép 

người đi một chiều hoặc bán thời gian



Nó hoạt động như thế nào?
• Tất cả mọi thứ đều được bao gồm: xe van, 

xăng, bảo hiểm, bảo trì, hỗ trợ bên đường, và đi 
xe về nhà trong trường hợp khẩn cấp.

• Chi phí: Dựa trên quãng đường, số ngày đi 
trong tuần, quy mô xe và số lượng người tham 
gia

• Thanh toán: Một số người sử dụng lao động 
cung cấp một khoản đóng góp cho vanpool; vui 
lòng hỏi bộ phận Nhân Sự của quý vị.

• Đảm bảo chở về tận nhà: đi xe miễn phí trong 
trường hợp gia đình khẩn cấp, thay đổi lịch trình 
hoặc ốm đau



Lợi ích của việc đi xe chung vanpool
• Thời gian của quý vị

• Có thể sử dụng cầu thấp
• Có thể sử dụng làn đường cho xe chở 

nhiều người (HOV)
• Tiền của quý vị

• Giảm chi phí và sử dụng phương tiện cá 
nhân

• Chi phí đậu xe
• Được chia sẻ trong nhóm
• Được giảm hoặc miễn phí tại một số cơ 

sở
• Tình trạng hạnh phúc của quý vị

• Đường đi làm đáng tin cậy
• Về nhà đúng giờ
• Lái xe chung



Chia sẻ xe vanshare: Kết nối đến và đi từ 
phương tiện giao thông công cộng
• Dịch vụ vanshare tương tự như vanpool

• Vanshare giúp kết nối với phương tiện giao 
thông công cộng

• Các nhóm đến hoặc đi từ phương tiện giao 
thông công cộng (tàu lửa, xe buýt, phà, 
hoặc taxi đường thủy)

• Xe van được đậu tại các trạm phương tiện 
giao thông công cộng, ga tàu, bến phà, v.v.

• Cung cấp liên kết giữa chuyển tuyến và 
điểm đến (lên đến 20 dặm)

• Chi phí: giá cố định là $200/tháng



Cơ hội vanshare ở West Seattle

• Cải thiện kết nối với các tùy chọn cho phương 
tiện giao thông công cộng
• Taxi Đường Thủy West Seattle
• Ga tàu điện Light Rail SODO
• Bãi đậu xe và sử dụng phương tiện giao 

thông công cộng Park & Ride
• Spokane Street (phía bắc)
• Olsen-Myers (phía nam)

Kingcounty.gov/VanpoolSavesTime



Cách tìm vanpool hoặc vanshare
 Công cụ tìm chỗ ngồi nhanh của Metro

 Dịch Vụ Chia Sẻ Xe Trực Tuyến

 Bộ Phận Nhân Sự của Doanh Nghiệp



Công cụ tìm chỗ ngồi nhanh của Metro 
Vanpool

 Các nhóm được thêm vào khi 
chúng hình thành
 Cung cấp chi tiết về tuyến 

đường
 Thông tin liên hệ công khai

www.kingcounty.gov/metrovans



RideshareOnline.com  Tìm những người khác muốn chia 
sẻ chuyến đi

 Danh sách được sắp xếp theo kết 
quả phù hợp nhất

 Quý vị có thể dễ dàng sửa đổi tìm 
kiếm hoặc tạo những tìm kiếm mới

 Liên hệ trực tiếp với những hành 
khách khác trong danh sách của 
quý vị



Thông tin về Vanpool KingCounty.gov/metrovans

Câu hỏi về Vanpool vanpool@kingcounty.gov

Đăng ký cho chương trình Flip Your Trip http://FlipYourTrip.org

Các câu hỏi về chương trình Flip Your Trip info@FlipYourTrip.org

Các Câu Hỏi Chung về Cầu West Seattle WestSeattleBridge@seattle.gov
(206) 400-7511

Quý vị có câu hỏi?



XIN CẢM ƠN!
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