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Đường Xe Tempo 1T  
thay thế Đường Xe 1
đưa quý vị đi trên East 14th Street tại 
San Leandro qua các khu phố đầy sinh 
động dọc theo International Boulevard 
đến Trung Tâm Thành Phố Oakland. 

Tempo của AC Transit là dịch vụ chuyên chở tốc 
hành bằng xe buýt mới của chúng tôi. Tempo giới 
thiệu các đặc điểm mới, cải thiện cơ sở hạ tầng, và 
nâng cấp an toàn cho khu vực.  

Đưa Tempo đến với các cộng đồng đa dạng, thịnh 
vượng của Đông Vịnh là một trong nhiều cách 
chúng tôi thực hiện sứ mạng kết nối các cộng 
đồng của chúng ta bằng dịch vụ an toàn, đáng tin 
cậy, bền vững. 

Được thiết kế phù hợp với cách quý vị di chuyển, 
Tempo cung cấp một chuyến xe đáng tin cậy, dễ 
tiếp cận, và an toàn. 

Tempo giới thiệu các đặc điểm mới cho khu vực—vì 
nó được thiết kế để phục vụ quý vị. 

•  Đèn đường mới và lối đi băng qua đường dễ 
nhìn thấy giúp cho hành khách ra vào tất cả các 
trạm một cách an toàn. 

•  Đường Xe Tempo 1T có các hệ thống an toàn hiện 
đại như máy chụp hình tại các trạm xe và trên xe 
buýt.

•  Các trạm ở giữa đường giảm bớt khoảng cách 
băng qua đường.

•  Đường Xe Tempo 1T mang lại những tiện nghi như 
những làn đường mới dành cho xe đạp dài nhiều 
dặm, cảnh quan mới, và tác phẩm nghệ thuật 
nguyên gốc của các nghệ sĩ địa phương.

Đến đó một cách tốt đẹp hơn
Tempo 
Là Gì?

Tempo được xây dựng với mức độ đáng tin cậy để quý 
vị có thể nối kết với những nơi quan trọng của mình.  

•  Làn đường dành riêng cho xe buýt làm tăng tốc độ 
di chuyển và giảm bớt sự chậm trễ vì giao thông.  

•  Công nghệ tín hiệu giao thông mới giúp cho việc 
di chuyển bằng xe buýt nhanh hơn bằng cách điều 
chỉnh tín hiệu để cho phép xe buýt vượt qua dòng 
xe cộ lưu thông. 

•  Hành khách trả tiền trước khi lên xe bằng cách rà 
thẻ Clipper của họ hoặc mua vé trên sân ga, và giúp 
cho tiến trình lên xe nhanh chóng hơn.

Đường Xe Tempo 1T dễ tiếp cận cho tất cả hành 
khách--và được xây dựng phù hợp với cách quý vị di 
chuyển. 

•  Các trạm Tempo có cùng độ cao như sàn xe buýt 
để dễ dàng cho hành khách lên xe khi mang theo 
các thiết bị di động, xe đạp, xe đẩy cho trẻ em, và 
xe đẩy, cũng như cho người cao niên và người bị 
khuyết tật. 

• Xe đạp có thể được mang lên xe và đưa ngay vào 
   một khung giữ xe đạp trong xe buýt.

•  Cách lên xe bằng nhiều cửa giúp giảm thiểu tối đa 
tình trạng chen lấn bằng cách để cho hành khách 
lên xe bằng nhiều cửa; một số cửa được thiết kế 
cho những hành khách nhất định để giúp cho tiến 
trình lên xe dễ dàng hơn.Đến đó suông sẻ hơn Đến đó dễ dàng hơn

Đường Xe Tempo 1T có các trạm hoàn toàn mới. Nhiều địa điểm trạm ngừng của Đường Xe 1 đã thay đổi.  
Nhớ phải làm quen với bản đồ đường xe và địa điểm trạm ngừng mới khi hoạch định cho chuyến đi của quý vị.

Hãy vào thăm trang web 
của chúng tôi để biết thêm 

chi tiết về khả năng tiếp cận 
và xe đạp trên Tempo.

Đường Xe 1T



Tìm hiểu về dịch vụ chuyên chở tốc 
hành bằng xe buýt mới của chúng tôi!

Hướng Dẫn
Về Dịch Vụ

ĐƯỜNG XE TEMPO 1T CỦA AC TRANSIT

Còn có nhiều điều hơn để tìm hiểu về dịch vụ mới 
đầy thú vị của chúng tôi! Hãy vào xem trang web của 
chúng tôi để biết chi tiết về:  

 • Xe đạp trên Tempo 
 • Các đặc điểm về tính cách dễ tiếp cận 
 • Giá vé và trả tiền 
 • Chuyển xe 
 • Những câu hỏi thường gặp về Tempo 

Hãy tìm thêm thông tin tại actransit.org/Tempo. 

Để nêu thêm câu hỏi, nhận xét, báo cáo một món 
đồ bị đánh mất, hoặc báo cáo về rác hoặc mảnh vụn 
trong làn đường dành riêng cho xe buýt hoặc tại trạm 
xe, hãy liên lạc với Dịch Vụ Khách Hàng của AC Transit 
ở số (510) 891-4777.

Thêm Về
Tempo

0299D-20-VT

1600 Franklin Street 
Oakland, CA 94612

Cách Đi Xe Tempo Những Góp Ý 
Về An Toàn
Của Tempo

Với Tempo, hành khách đến đích nhanh hơn bằng 
cách trả tiền trước khi lên xe buýt.  

Nhiều cách trả tiền để chọn tại trạm xe bao gồm máy 
bán vé và máy đọc thẻ Clipper. Chi phí đi xe Tempo 
giống như dịch vụ địa phương khác của AC Transit. 

Thẻ Clipper
Rà thẻ Clipper trên 
máy đọc được đặt ở 
mỗi trạm

Tiền Mặt/Thẻ Tín Dụng
Sử dụng máy bán vé để in 
ra một vé xe bằng giấy

Dịch Vụ & Mức Thường Xuyên

Giá Vé & Trả Tiền

Mỗi 60 phútMỗi 15 phútMỗi 10 phút

Mỗi 30 phútMỗi 15 phútMỗi 10 phút

6 giờ sáng 7 giờ tối 12 giờ sáng 5:59 sáng

Những ngày
trong tuần

Những ngày
cuối tuần

Tất cả các chuyến đi trên Đường Xe Tempo 1T đều 
MIỄN PHÍ trong 90 ngày sau khi dịch vụ bắt đầu. 
Hãy làm quen với tiến trình trả tiền mới bằng cách sử 
dụng máy bán vé hoặc máy đọc thẻ Clipper để được đi 
xe miễn phí.

DỊCH VỤ ĐƯỜNG XE TEMPO 1T

Trả Tiền Trước Khi Lên Xe

21

Đường Xe Tempo 1T chạy 24 giờ, 7 ngày trong một 
tuần để kết nối hành khách, cộng đồng, và khu phố với 
những nơi quan trọng đối với họ.  

Các biển báo tin nhắn kỹ thuật số tại mỗi trạm hiển 
thị thông tin ACT RealTime để quý vị luôn biết khi 
nào xe buýt kế tiếp sẽ đến

•  Sử dụng lối đi băng qua đường, lối đi bộ, và vỉa hè 
dốc để ra vào các trạm Tempo.

•  Khi ở trạm xe, hãy đứng sau dải cảnh báo màu vàng 
và tránh đường xe buýt.

•  Không đi bộ, đi xe đạp, trượt ván, xe tay ga, hoặc lái 
xe trong những làn đường dành riêng cho xe buýt. 
Làn xe buýt chỉ dành cho xe buýt và xe cấp cứu. 
Những xe chạy trên hoặc đậu trong các làn đường 
dành riêng cho xe buýt sẽ bị cấp giấy phạt, và những 
xe đó có thể được kéo đi.

•  Giữ tinh thần cảnh giác và hết sức thận trọng khi quý 
vị làm quen với những đường lối xe cộ lưu thông mới.

Tìm hiểu thêm về an toàn với Tempo tại actransit.org/Tempo


