Đưa Quý Vị Tới Đích

Các Lựa Chọn Giao Thông Giá Phải Chăng tại District of Columbia
Washington, DC đầu tư rất nhiều cho việc cung cấp các lựa chọn giao thông giá rẻ thay
thế khác cho cư dân tại tất cả tám quận của thành phố, bất kể mức thu nhập. Để giúp
đạt được mục tiêu đó, DC hiện có nhiều chương trình giao thông, giúp cư dân đến Thủ
Đô với mức chi phí giảm giá. Sử dụng chung xe đạp, các phương tiện không cần bến đậu
chẳng hạn như xe scooter, và nhiều dịch vụ khác.

Giá phải chăng

Dễ tiếp cận

Có nhiều chương trình giảm giá đặc biệt

Quý vị có thể tìm xe đạp hoặc xe scooter

cho những người hội đủ điều kiện để sử

không cần bến đậu, đi lại bằng dịch vụ

dụng các dịch vụ của Capital Bikeshare

Capital Bikeshare, hoặc Metro trên khắp

vụ sử dụng chung xe đạp, xe đạp hoặc xe

tám quận của District.

scooter không cần bến đậu, và Metro.

Tìm hiểu thêm tại goDCgo.com!

Lành mạnh
Lựa chọn phương tiện giao thông sử
dụng sức người, chẳng hạn như đi xe
đạp hoặc đi bộ, có thể là cơ hội để quý
vị tập thể dục hàng ngày và có lối sống
lành mạnh hơn.

CÁC LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG GIÁ PHẢI
CHĂNG, DỄ TIẾP CẬN, VÀ CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE
CAPITAL BIKESHARE
Capital Bikeshare for All là cơ hội để những người hội đủ điều
kiện tham gia một số chương trình trợ cấp của tiểu bang hoặc
liên bang (SNAP, TANF v.v.) ghi danh sử dụng dịch vụ Capital
Bikeshare trên mạng trực tuyến hoặc tham gia qua một Đối Tác
Cộng Đồng. Nếu hội đủ điều kiện, quý vị có thể có được thẻ hội
viên hàng năm với mức phí chỉ có $5!
capitalbikeshare.com/pricing/for-all

XE SCOOTER ĐIỆN
Tất cả các bên điều hành dịch vụ xe scooter đều có chương trình
dành cho khách hàng có thu nhập thấp để sử dụng xe đạp và xe
scooter không cần bến đậu. Nếu hội đủ điều kiện, quý vị có thể
đủ điều kiện sử dụng các chuyến đi 30 phút MIỄN PHÍ, không giới
hạn.
godcgo.com/scooter

XE MOPED ĐIỆN
Revel có Chương Trình Sử Dụng (Access Program) với mức giảm giá
50% cho những người hội đủ điều kiện hoặc đang tham gia bất kỳ
chương trình trợ cấp nào của địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang
Revel cũng có mức giảm giá 40% cho các quân nhân đang tại ngũ và
cựu chiến binh.
gorevel.com

WMATA/METRO
Metrobus và Metrorail có một chương trình giảm giá vé cho
người khuyết tật & cư dân cao niên từ 65 tuổi trở lên. Những
khách hàng hội đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ ID có hình Reduced
Fare SmarTrip®.
wmata.com

Báo cáo sự cố

Để báo cáo vấn đề hay sự cố, bao gồm thiết bị hư hỏng hoặc không có dịch vụ,
vui lòng liên lạc DC 311.
311.dc.gov
info@goDCgo.com
202-299-2186

