Quý vị nghĩ như thế nào về chương
trình không sử dụng tiền mặt
Metro đang tìm cách cải thiện dịch vụ xe buýt và cân nhắn đưa vào chương trình không sử dụng tiền mặt trên các tuyến xe
buýt ít điểm dừng bằng cách chỉ cho phép thanh toán với thẻ SmarTrip® trả trước.
Thời gian hành khách lên xe và trả phí có thể chiếm tới 25% thời gian đi lại của xe buýt. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc thanh
toán bằng tiền mặt tốn nhiều thời gian hơn việc quẹt thẻ SmarTrip®.
Các tuyến ít điểm dừng hiện đang được cân nhắc áp dụng chương trình gồm có: 16Y, 37, 39, 59, A9, G9, J4, K9, S9, X9, REX và Metroway, cũng
như các tuyến ít điểm dừng mới trong tương lai. Tuyến 79 MetroExtra hiện đang thí điểm không sử dụng tiền mặt. Các tuyến địa phương khác sẽ
tiếp tục chấp nhận tiền mặt.

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị trực tiếp hoặc trực tuyến trước 9 giờ sáng, Thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018.
Truy cập trực tuyến wmata.com/bus để thực hiện khảo sát và cung cấp ý kiến của quý vị.
Tham gia chương trình mở vào lúc 6 giờ 30 phút chiều và phiên điều trần công khai bắt đầu lúc 7 giờ tối tại Metro Headquarters, 600
5th Street NW, Washington DC vào Thứ Hai, ngày 17 tháng 9 năm 2018. Chỉ đăng ký phát biểu tại chỗ và kết thúc sau khi người
cuối cùng phát biểu.
Ý kiến cộng đồng sẽ được trình lên Ban Giám Đốc của Metro vào tháng 11 năm 2018 như là một phần trong quy trình quyết định cuối cùng.
Theo hướng dẫn của Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang, Metro sẽ tiến hành tiếp cận cộng đồng bổ sung và phân tích Tiêu Đề VI trước
khi vĩnh viễn loại bỏ tiền mặt là lựa chọn thanh toán giá vé.
Kính đề nghị cộng đồng tham gia bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, giới tính, tôn giáo, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng
gia đình. Nếu quý vị yêu cầu những điều chỉnh đặc biệt theo Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật hoặc dịch vụ dịch thuật (miễn phí), hãy liên lạc
nhóm dự án theo số 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) trước ít nhất 48 giờ.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập wmata.com/bus.

