Ngày 1 tháng 9 năm 2019
Nâng Cấp Dịch Vụ
Lịch trình mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.
Gọi 504-248-3900 để biết thêm chi tiết.

Nâng Cấp Dịch Vụ New Orleans East:
63-New Orleans East Owl
Xe buýt này sẽ cung cấp dịch vụ cứ 30 phút một lần.
Có Gì Tốt Hơn? Trước đây dịch vụ được cung cấp cứ
60 phút một lần.
64-Lake Forest Express & 65-Read-Crowder Express
Mỗi tuyến xe buýt sẽ cung cấp dịch vụ cứ sau 30
phút một lần thứ Hai-thứ Sáu, xuyên suốt cả ngày.
Vào các ngày trong tuần, xe buýt số 64 và 65 sẽ
được chia thành hai tuyến xe buýt riêng biệt theo cả
hai hướng.
Có Gì Tốt Hơn? Trước đây dịch vụ được cung cấp cứ
30 phút một lần, chỉ trong giờ cao điểm buổi sáng
và buổi chiều.

Nâng Cấp Dịch Vụ Algiers:
114-General DeGaulle-Sullen & 115-General DeGaulle-Tullis
Mỗi tuyến xe buýt sẽ cung cấp dịch vụ cứ sau 25-30
phút một lần, trong các giờ cao điểm sau: 6 giờ
sáng- 10 giờ sáng & 3:20 chiều - 7:25 tối.
Có Gì Tốt Hơn? Trước đây mỗi tuyến xe buýt cung
cấp dịch vụ cứ 45 phút một lần.

Nâng Cấp Dịch Vụ Phà:
Phà Algiers Point – Canal Street
Dịch vụ sẽ bắt đầu vào mỗi buổi sáng lúc 6 giờ sáng,
bảy ngày trong tuần.
Có Gì Tốt Hơn? Trước đây dịch vụ phà bắt đầu lúc
10:30 sáng vào thứ Bảy và Chủ Nhật.
Tham gia cùng chúng tôi tại Phiên Điều Trần Công Khai:
Ngày 21 tháng 8 năm 2019
5:30 chiều - 7:00 tối
RTA Board Room
2817 Canal Street
504-248-3900

www.RTAforward.org

1 de septiembre de 2019
Mejoras del servicio
Dịch vụ đang cải thiện trên
New Orleans East, Algiers và trên
tuyến Phà Algiers Point – Canal Street.

RTAforward .org
Để biết thêm thông tin về các lịch trình mới,
truy cập www.RTAforward.org hoặc gọi
Rideline theo số 504-248-3900.

