THÔNG BÁO
Xe mbta màu cam sẽ ngưng hoạt động từ ngày
19 tháng 8 đến 18 tháng 9

TIẾNG VIỆT (VIETNAMESE)

NHỮNG CHỌN LỰA DI CHUYỂN TRONG THỜI GIAN XE MÀU CAM NGƯNG HOẠT ĐỘNG
XE BUS MIỄN PHÍ
Xe bus đưa đón giữa trạm Forest Hills và Back Bay/ Copley cũng như Oak Grove và State/
Government Center. Đón xe Màu Xanh giữa trạm Government Center và Copley. Xe bus sẽ đón
mỗi 45 giây trong những giờ cao điểm. Dự kiến thời gian đi xe bus sẽ lâu hơn so với thời gian đi
xe lửa MBTA Màu Cam.
Tất cả xe bus sẽ tuân thủ ADA (luật bảo vệ Người khuyết tật tại Mỹ). Một số bus sẽ có sàn hạ
thấp, nhưng đa số sẽ có bệ nâng đỡ xe lăn phía sau. Xe van bổ sung dành cho người đi xe lăn sẽ
được cung cấp theo yêu cầu.
BLUEBIKES
Trong thời gian Xe Màu Cam ngưng hoạt động, vé đi xe đạp Bluebikes miễn phí cho tất cả mọi
người. Quý vị có thể dùng vé miễn này cho những lần đi xe 45 phút không giới hạn số lượng.
Chúng tôi sẽ bảo đảm số lượng xe đạp tại rất nhiều trạm Bluebike.
Đăng ký tại bluebike.com hoặc app điện thoại di động.
Truy cập bluebkies.com tìm vị trí những trạm xe đạp.
LÁI XE
Nếu có thể, vui lòng không lái xe trong khoảng thời gian này. Chúng tôi dự kiến sẽ có những tác
động trên mạng lưới giao thông toàn khu vực bởi sự ngưng hoạt động này. Bằng cách ở nhà, đi
bộ, xe đạp hoặc đi phương tiện công cộng, bạn sẽ nhường chỗ trên đường cho những người phải
lái xe và những người phản ứng đầu tiên.
Truy cập boston.gov/orange-line để cập nhật thông tin!
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NHỮNG CHỌN LỰA DI CHUYỂN TRONG THỜI GIAN XE MÀU CAM NGƯNG HOẠT ĐỘNG
COMMUTER RAIL
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng xe lửa miễn phí tại những trạm Commuter Rail trong thời gian xe
Màu Cam ngưng hoạt động. Để lên tàu, hãy cho người soát vé xem CharlieCard hoặc
CharlieTicket. Chúng tôi không cần phải thẻ có giá trị, và quý vị không cần phải mua vé qua cửa
hoặc vé Commuter Rail. Điều này cũng áp dụng cho tất cả các trạm tại Zone 1A, 1 và 2 Commuter
Rail bên ngoài thành phố. Truy cập trang mạng mbta.com/commuter-rail để xem bản đồ và lịch
trình.
CharlieCard có sẵn miễn phí tại tất cả Thư Viện Công Boston và Lầu 1 Tòa Thị Chính Thành Phố.
Truy cập boston.gov/orange-line để biết danh sách những nơi có CharlieCard miễn phí.
Dịch vụ Commuter Rail có sẵn tại những trạm xe lửa Màu Cam sau đây:
Forest Hills (đến trạm Ruggles, Back Bay, và South Station)
Ruggles ( đến trạm Forest Hills HOẶC Back Bay và South Station)
Back Bay (đến trạm Ruggles and Forest Hills HOẶC South Station)
Oak Grove (đến trạm Malden Center và North Station)
North Station (đến trạm Malden Center và Oak Grove)
Tuyến xe tại The Needham, Providence/Stoughton, và Franklin/Foxborough cung cấp dịch vụ
đến các trạm xe lửa Màu Cam.
Để biết thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ người xe lăn trên xe commuter rail, truy cập
mbta.com/accessibility/commuter-rail-guide.
Truy cập boston.gov/orange-line để cập nhật thông tin!

