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BƯỚC 1:
Làm theo hướng dẫn trên 
TVM và sử dụng màn hình 
cảm ứng để thực hiện lựa 
chọn của quý vị. 

BƯỚC 2: 
Thanh toán số tiền hiển 
thị trên màn hình bằng 
tiền mặt, thẻ tín dụng 
hoặc thẻ ghi nợ, Apple 
Pay, hoặc Google Pay.

BƯỚC 3: 
Lấy vé của quý vị trong 
ngăn đựng ở phía dưới 
của TVM.

TRƯỚC KHI QUÝ VỊ LÊN XE TEMPO

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

•   Đứng sau dải cảnh báo màu vàng trên sân ga để 
tránh xa xe buýt.

•   Đừng đi bộ, đi xe đạp, trượt ván, xe tay ga, hoặc lái 
xe trên các làn đường dành riêng cho xe buýt. Các 
làn đường xe buýt là chỉ dành cho xe buýt và xe 
cấp cứu. 

•  Giữ cảnh giác và hết sức thận trọng khi quý vị 
đang làm quen với các lề lối giao thông mới.

•  Các Đại Diện Sân Ga Tempo di chuyển trên đường 
xe này để hỗ trợ hành khách tại trạm xe. Các nhân 
viên đại diện sân ga có thể hỗ trợ trong việc chỉ 
dẫn, sử dụng TVM và báo cáo các vấn đề.

Tempo của AC Transit là dịch vụ 
chuyên chở tốc hành bằng xe buýt 
mới của Đông Vịnh. Đường Xe 
Tempo 1T giới thiệu các tính năng 
mới, cải tiến cơ sở hạ tầng, và nâng 
cấp an toàn.

Hãy đọc tiếp và tìm hiểu cách đi 
xe Tempo—như an toàn khi đi xe, 
thanh toán tiền vé và giữ khoảng 
cách vật lý trên xe.

Để biết thêm thông tin, hãy vào 
xem actransit.org/Tempo hoặc gọi 
số (510) 891-4777.

An Toàn Là Trên Hết
Với Tempo, quý vị đến điểm đến của mình 
nhanh hơn bằng cách trả tiền tại trạm xe trước 
khi lên xe buýt.

Chi phí đi xe Tempo bằng với giá vé địa phương 
của AC Transit. Hành khách có thể sử dụng bất 
kỳ vé hoặc thẻ AC Transit hợp lệ nào để thanh 
toán tiền vé trên Tempo. Việc chuyển sang 
các xe buýt khác đòi hỏi phải trả thêm tiền vé, 
ngoại trừ trên xe Đi Suốt Đêm.

Bắt buộc phải có bằng chứng đã trả tiền khi 
ở trên xe và nếu không xuất trình được bằng 
chứng đã trả tiền thì có thể dẫn đến hậu quả 
bị phạt.

Trả Tiền Vé Của Quý Vị
Clipper là cách tốt nhất để thanh 
toán tiền vé Tempo của quý vị. 
Rà thẻ Clipper của quý vị trên 
một trong các máy đọc tại trạm.

Sử dụng máy bán vé 
(TVM) tại trạm xe của 
quý vị để mua vé bằng 
giấy cho một chuyến 
đi hoặc một Thẻ Đi Xe 
Trong Ngày.

Thanh toán tiền vé bằng thiết 
bị di động của quý vị. Tải xuống 
ứng dụng mới của AC Transit 
dành cho iOS và Android. Dùng 
ứng dụng này để mua vé đi một 
chuyến xe, Vé Đi Xe Trong Ngày 
và còn thêm nữa.

CÁC CÁCH TRẢ TIỀN:

•  Vé bằng giấy của TVM cho một chuyến đi có 
giá trị trong 90 phút. 

•  TVM không thối tiền lại hoặc hoàn tiền lại.  

•  TVM sẽ không chấp nhận thanh toán tiền mặt 
nhiều hơn $2.00 so với số tiền phải trả. 

•  Không thể thêm tiền hoặc giá trị vào thẻ 
Clipper tại các trạm Tempo.  

Những Góp Ý Về TVM

Nếu quý vị gặp phải một TVM bị 
hỏng và không thể thanh toán tiền vé, hãy lên 
xe buýt và thông báo cho Dịch Vụ Khách Hàng 
ở số (510) 891-4777.

Sử Dụng
Máy Bán Vé

BẰNG CHỨNG ĐÃ TRẢ TIỀN:
Nhớ phải giữ vé hoặc thẻ đi xe của quý vị, vì các 
cuộc kiểm tra định kỳ sẽ xảy ra để bảo đảm tất cả 
hành khách đều có bằng chứng đã trả tiền hợp lệ. 
Các nhân viên đại diện tại sân ga có thể hỗ trợ về 
cách trả tiền, nhưng không có quyền 
lấy tiền mặt trong các TVM 
và không cấp giấy phạt. 

TRẠM XE
Ở LỀ ĐƯỜNG
Xuống Xe Bên Phải

TRẠM XE  
GIỮA ĐƯỜNG
Xuống Xe Bên Trái

Đường Xe 1T

Đường Xe Tempo 1T 
giá vé bắt đầu                      
ngày 9 Tháng Mười Một 



LÊN VÀ XUỐNG XE BUÝT

Cửa
Giữa

Cửa
Trước

Cửa
Sau

Este folleto está disponible en inglés, español, chino y 
vietnamita. Para recibir una copia en su idioma preferido, 
llame al (510) 891-4777 o recoja una copia en el Centro 
de Servicio al Cliente en 1600 Franklin Street.

This brochure is available in English, Spanish, Chinese, 
and Vietnamese. To receive a copy in your preferred 
language, call (510) 891-4777 or pick one up at the 
Customer Service Center at 1600 Franklin Street.

本手册有英语、西班牙语、中文和越南语版本。 
如果想获取一份您需要的语言版本，请致电 
(510) 891-4777 或前往位于 1600 Franklin Street 的客
户服务中心领取。

Tài liệu này có sẵn bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung 
Quốc, và Việt Nam. Để nhận một bản sao bằng ngôn ngữ 
ưa thích của quý vị, hãy gọi số (510) 891-4777 hoặc đến 
lấy một bản tại Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng ở số  
1600 Franklin Street.

ĐƯỜNG XE TEMPO 1T CỦA AC TRANSIT

0507-20-VT

1600 Franklin Street 
Oakland, CA 94612

Hãy dùng thử phiên bản thử nghiệm mới của tính năng về sức chứa hành khách thực thời của chúng tôi cho 
Đường Xe Tempo 1T. Bây giờ quý vị có thể biết còn bao nhiêu chỗ ngồi trước khi lên xe. Hãy hoạch định cho 
chuyến đi của quý vị dựa trên thông tin thực thời về sức chứa và khởi hành trước khi quý vị đến nhà ga. Tính 
năng này được cung cấp như một phần trong kế hoạch hành động reNew của AC Transit, trong đó đề ra cam 
kết đa diện của chúng tôi đối với một Đông Vịnh lành mạnh.

Tìm thông tin thực thời về sức chứa hành khách tại 

actransit.org/ACTRealTime

Sức Chứa Hành Khách Thực Thời Bây 
Giờ trên Đường Xe 1T

•  Để bảo đảm duy trì khoảng cách vật lý 6 feet trong 
thời COVID-19, mỗi xe buýt Tempo có thể chứa tối đa 
16 hành khách. 

•  Xe buýt Tempo vừa đạt hoặc vượt quá sức chứa sẽ 
không thể đón thêm hành khách một cách an toàn. 
Xin quý vị vui lòng đừng lên xe, nhưng đợi chuyến xe 
buýt tiếp theo. 

•  Xe buýt Tempo nào đã đạt sức chứa tối đa sẽ hiển 
thị biển báo “DROP OFF ONLY” (“CHỈ THẢ NGƯỜI 
XUỐNG”) và dừng tại mỗi trạm, nhưng cửa sẽ không 
mở ra trừ khi có hành khách yêu cầu dừng lại. 

•  Khi một hành khách rời khỏi xe buýt, quý vị có thể 
được yêu cầu đừng lên xe vì quá đông. Hãy giúp 
chúng tôi giữ an toàn cho những hành khách đi 
cùng và người lái xe buýt bằng cách đợi chuyến xe 
buýt tiếp theo. 

•  Sử dụng tính năng mới Sức Chứa Hành Khách trên 
ACT RealTime hoặc kiểm tra dấu hiệu tin nhắn kỹ 
thuật số để biết khi nào có xe buýt tiếp theo. 

Sức Chứa Hành Khách 
trên Xe Buýt Tempo

Việc lên xe bằng nhiều cửa làm giảm thiểu tình 
trạng đông đúc và cho phép hành khách lên xe 
an toàn bằng nhiều cửa; một số cửa được thiết 
kế cho một số hành khách nhất định để giúp cho 
tiến trình lên xe được dễ dàng hơn. 

Xe buýt Tempo dừng ở mỗi trạm, nhưng hành 
khách nên kéo dây để thông báo cho tài xế biết 
rằng họ muốn xuống xe buýt.

Lên Xe Bằng 
Nhiều Cửa 

Không Đông Người

Hơi Đông Người

Đông Người

Những điều cần biết trước khi quý vị đi 
(và khi quý vị đến đó)

Cách Sử Dụng
Xe Tempo

Xe buýt có đông quá không? Những người 
đi Đường Xe 1T có thể kiểm tra mức đông 
đúc trên chuyến xe buýt tiếp theo bằng 
thiết bị di động của họ. Hãy sử dụng các 
biểu tượng để tìm hiểu xem xe buýt của  
quý vị đã đạt đến sức chứa tối đa chưa.


