
Sẵn Sàng nhận Các Khoản Giảm 
Giá và Được Phục Vụ Nhiều Hơn

Bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2021, Metro sẽ bổ sung thêm nhiều xe buýt và xe lửa, đồng thời giảm giá 
vé để quý vị dễ dàng trở lại nơi làm việc, trường học và bất cứ nơi nào quý vị muốn.

        Phục vụ nhiều hơn trong cả ngày

• Metrorail sẽ hoạt động muộn hơn một giờ (đến 1 giờ sáng) vào các ngày 
Thứ Sáu và Thứ Bảy và sớm hơn một giờ (7 giờ sáng) vào Chủ nhật.

• Chúng tôi sẽ chạy nhiều chuyến tàu hơn cả ngày lẫn đêm. Thời gian chờ 
tàu trung bình từ 2-7 phút.

• Chúng tôi đang bổ sung thêm nhiều xe buýt hơn trên các tuyến đường 
phổ biến nhất của mình để quý vị có thể được phục vụ thường xuyên hơn 
trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, 7 ngày một tuần.

    Các chuyến đi Metrorail một chiều có giá $2 vào cuối tuần

Đi Metrorail chỉ với $2 cho bất kỳ chuyến đi một chiều nào vào tất cả các ngày 
cuối tuần. Giá vé bao gồm dịch vụ vận chuyển miễn phí đến/từ Metrobus.

Tìm hiểu thêm tại wmata.com/changes. 
Để biết thêm thông tin bằng ngôn ngữ của 
quý vị về giá vé và phí dịch vụ Tháng 9 năm 
2021 của Metro, hãy gọi số 202-637-1328.

Giảm Giá Vé Mùa Thu!
Tiết kiệm tới 50% khi sử dụng Thẻ 
Không Giới Hạn hàng tháng, 7, 3 hoặc 
1 ngày từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 
tháng 10.

    Dịch vụ vận chuyển bằng xe buýt miễn phí đến/từ tàu điện

Đi Metrobus miễn phí khi di chuyển đến/từ Metrorail. Nhận khoản giám 
giá $2 cho dịch vụ vận chuyển chi trả tiền vé cho hầu hết các tuyến 
Metrobus, ngoại trừ các tuyến Express. Quý vị phải sử dụng thẻ SmarTrip® 
để được giảm giá.

    Giảm 20% Thẻ Đi Xe Buýt Khu Vực trong 7 Ngày

Giờ đây, quý vị có thể nhận được Thẻ Đi Xe Buýt Khu Vực trong 7 Ngày chỉ với 
$12 - và thẻ dành cho người cao tuổi/người khuyết tật chỉ với $6.$
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