CÒN NHIỀU ĐIỀU ĐỂ
MONG ĐỢI!
Cùng với sự trở lại của dịch vụ đã bị giảm thiểu
vào đợt cao điểm của đại dịch, những người đi
xe cũng sẽ bắt đầu trải nghiệm những thay đổi
về dịch vụ mà họ đã giúp phát triển thông qua
nghiên cứu kéo dài suốt năm, tiếp cận cộng
đồng và thực hiện khảo sát trong Dự Án Liên
Kết Mới.
Những thay đổi về dịch vụ này sẽ được cung
cấp dưới hình thức triển khai lần đầu các đề
xuất thiết kế lại mạng New Links. Mục tiêu của
Dự Án New Links là nhằm cung cấp kết nối
chuyển tuyến tốt hơn trong toàn khu vực.
Do các quy định của TSA, RTA yêu cầu đeo
khẩu trang trên tất cả các phương tiện vận
chuyển hàng không kín bao gồm xe buýt, xe
điện, phương tiện chuyên chở người khuyết
tật và khu vực trong nhà trên các tàu phà của
chúng tôi. Để biết thêm thông tin, bao gồm
cả lịch trình cập nhật của tuyến đường, hãy
truy cập trang web www.RTAntic.org hoặc gọi
Rideline theo số 504-248-3900.

Cơ Sở A. Phillip Randolph của RTA
2817 Canal Street
New Orleans, LA 70119
www.RTAforward.org
Đường Dây Rideline: 504-248-3900
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THÊM LÝ
DO ĐỂ
ĐI XE
NHIỀU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN HƠN,
NHIỀU LỰA CHỌN HƠN

CẢI THIỆN DỊCH VỤ NGÀY 16 THÁNG 1

1/14/22 10:49 AM

GIÁ VÉ VÀ THẺ
Xe Buýt, Xe Xe Buýt &
Điện & Phà Xe Điện

Loại Giá Vé

ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH VÀ
CẢI TIẾN DỊCH VỤ
Bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2022, RTA
sẽ đưa ra các điều chỉnh về lịch trình cho hầu
hết mọi tuyến đường để cải thiện độ tin cậy và
một số tuyến đường sẽ có những thay đổi về lộ
trình để tăng sự an toàn và giải quyết các tuyến
đường vòng xuất hiện từ lâu.
Ngoài ra, tuyến đường 86-Lower Ninth mới sẽ
phục vụ Phường Lower Ninth, giúp lưu thông
khu vực lân cận và kết nối cư dân đến trung
tâm thương mại ở Arabi. Do đó, tuyến đường
84-Galvez sẽ không còn chạy trên Phố Caffin và
Phố Tupelo nữa, mà thay vào đó sẽ được chạy
bằng tuyến đường 86-Lower Ninth, và tất cả
các tuyến phục vụ Phường Lower Ninth sẽ có
một địa điểm ga cuối mới tại St Claude Avenue
và Phố Mehle, trước Trung Tâm Nghệ Thuật St.
Claude. Dịch vụ cũng sẽ tiếp tục trên xe điện
Riverfront từ French Market đến Phố Canal.
Để biết thêm thông tin chi tiết sự thay đổi trong
lịch trình và lộ trịnh, truy cập trang web
norta.com/service-updates
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CƠ CẤU GIÁ VÉ CỐ ĐỊNH
RTA đang áp dụng cơ cấu giá vé cố định mới
với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho hành khách khi
nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19. Cơ
cấu giá vé này không chỉ bao gồm thẻ dành cho
thanh niên và người cao tuổi mới và giảm giá
Thẻ Jazzy 31 Ngày từ $55 xuống $45, mà còn
bổ sung thêm Thẻ Jazzy 7 Ngày với giá $15 và
Thẻ Jazzy 3 Ngày ở mức $8.

Thẻ Jazzy 1 Ngày

$3.00

Thẻ Người Cao Tuổi 1 Ngày

$0.80

Thẻ Thanh Niên 1 Ngày

$1.00

Thẻ Jazzy 3 Ngày

MỚI

$8.00

Thẻ Jazzy 7 Ngày

MỚI

$15.00

Thẻ Jazzy 31 Ngày

$45.00

Thẻ Người Cao Tuổi 31 Ngày

$14.00

Thẻ Thanh Niên 31 Ngày

$18.00

Chuyến Xe Đơn*

$1.25

Chuyến Xe Đơn dành cho
Người Cao Tuổi*
Chuyến Xe Đơn dành
cho Thanh Niên*
Chuyến Xe Khu Vực
Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống

$0.40
$0.50
$6.00
MIỄN PHÍ

MIỄN PHÍ

* Giá vé một chuyến bao gồm dịch vụ đưa
đón trong hai giờ và Dịch Vụ Cấp Tốc

Bạn có thể mua vé trên ứng dụng GoMobile, mua
trực tiếp tại cơ sở Phố Canal của RTA tại địa chỉ
2817 Phố Canal từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều và
yêu cầu giao hàng trực tuyến tại RTAforward.
org/store. Thẻ cũng có sẵn tại một số cửa hàng
Walgreens trong khu vực thành phố lớn.

Thẻ Jazzy 3 ngày Mới $8
Thẻ Jazzy 7 ngày Mới $15

norta.com/gomobile
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