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Thông Cáo Đi X
Xe
Th
hay Đổii Dịch Vụ
V trongg Thángg Bảy đố
ối với ccác Tuyếến Xe B
Buýt và
Xe
e Điện

Có hiệu
u lực từ ngàyy 30 th
háng 7 năm 2017
47‐X
Xe Điện Cana
al‐Nghĩa Trang, 48‐Xe Điện Canal‐Ciity Park, 10‐‐Tchoupitou
ulas, 27‐Louisiana, 45‐Laakeview, 55‐‐
Elysiian Fields, 60
0‐Hayne, 62
2‐Morrison Express,
E
63‐N
NO East OW
WL, 64‐Lake FForest Expreess, 80‐Desirre‐Louisa,
90‐C
Carrollton, 91‐Jackson‐Esplanade, 20
01‐Kenner Loop
L
đầu từ ngày 30
0 tháng 7 năm 2017, nút giao
o giữa Canal Sttreet, Đại Lộ Ciity Park, và Caanal Boulevard
d sẽ bị cấm đốii với tất cả các
Bắt đ
hoạt động giao thô
ông để xây dựn
ng Trung Tâm Trung
T
Chuyển Nghĩa Trang. TTrong quá trìn
nh xây dựng sẽẽ không có bất kỳ dịch vụ vận
n
dài khoảng bốn
n (4) tháng và các tuyến sau sẽ bị đi vòng:
chuyểển nào trên Citty Park Avenue. Quá trình xâây dựng đượcc dự tính kéo d
47‐Xee Điện Canal‐N
Nghĩa Trang: Cáác dịch vụ xe điện
đ này sẽ khô
ông hoạt động trên Canal Streeet giữa Carrollton Avenue vvà City Park
Avenue. Xe buýt nh
hanh sẽ hoạt độ
ộng trong khoảảng thời gian này
n cho đến khhi hoàn thành xây dựng.
27‐Lo
ouisiana: Các tuyến
t
xe buýt sẽ
s đi qua Carro
ollton Avenue và
v Orleans Aveenue để đến Trrường Cao Đẳn
ng Cộng Đồng Delgado. Trong
g
quá trình xây dựng,, các tuyến xe buýt
b
này sẽ không hoạt độngg trên City Parkk Avenue.
45‐Laakeview: Các tu
uyến xe buýt tiiếp tục chạy trên Pontchartraain Boulevard qqua Đường Meetairie và sau đ
đó đến Airline Hwy,
Carro
ollton Avenue và
v Orleans Ave
enue trước khi dừng trước điểm Trường Caao Đẳng Cộng Đ
Đồng Delgado trên đường M
Marconi Drive.
Các tu
uyến xe buýt nhanh
n
hoạt độn
ng đến đêm kh
huya sẽ cung cấấp dịch vụ đếnn đến khu vực d
dân cư Hollygrrove trong khoảng thời gian
từ 8 ggiờ tối đến 12 giờ
g đêm.
60‐Haayne: Các tuyế
ến xe buýt này sẽ rẽ sang Navvarre Street và Marconi Drivee trước khi dừn
ng tại điểm trư
ước Trường Cao Đẳng Cộng
Đồngg Delgado.
91‐Jackson‐Esplana
ade: Các tuyến xe buýt sẽ rẽ sang
s
Marconi Drive
D
trước kh i quay đầu lại ttại điểm trướcc Trường Cao Đ
Đẳng Cộng
Đồngg Delgado và bắắt đầu tuyến đi về. Các tuyến
n xe buýt này sẽ
ẽ không hoạt đ
động trên City Park Avenue h
hoặc Canal Bou
ulevard trong
quá trình xây dựng..

Tru
uy cập www
w.norta.com để tìm hiểu
u thông tin về
v tuyến đi vvòng, bao gồ
ồm cả bản đ
đồ và lịch trìn
nh đi vòng.

ụng với những tuyến sau nhằằm nâng cao độ
ộ tin cậy của dịch vụ, hoạt độ
ộng đúng giờ
Thay đổi lộ trình: Thay đổi lịch trình được áp dụ
và cải thiện thời giaan di chuyển:
10‐Tchoup
pitoulas, 55‐Elyysian Fields, 60
0‐Hayne, 62‐M
Morrison Expreess, 63‐NO Eastt OWL, 64‐Lakee Forest Expreess, 80‐Desire‐
Louisa, 90‐‐Carrollton, 94
4‐Broad, 201‐K
Kenner Loop.

Chúng
C
tôii sẽ cung cấp lịch trình
t
mớii vào thá
áng 7 năm
m 2017.
Trợ G
Giúp cho Ngườ
ời Khuyết Tật: Các
C dịch vụ trợ giúp hoặc bản sao tài l iệu công cộng có thể đượ
ợc cung cấp ở định dạng
khác. Vui lòng gọi (504) 248‐39000 hoặc (504) 8227‐7833 (dành cho người khi ếm thính).

RID
DELINE: 504‐248
8‐3900, www.no
w
orta.com
m

