Մեր ավտոբուսները
երթևեկում են շրջանի գրեթե
բոլոր խոշոր փողոցներով՝
առաջարկելով տարատեսակ
ծառայություններ: Metro-ի
Local ավտոբուսները
կանգառ ունեն գրեթե
յուրաքանչյուր երկրորդ
թաղամասում և ներկված
են նարնջագույն: Metro-ի
Rapid ավտոբուսները
ավելի արագ են, քանզի
դրանք կանգ են առնում միայն
խոշոր խաչմերուկներում.
նրանք ներկված են կարմիր
գույնով: Metro-ի Express
երթուղիները մայրուղիներով
անցնում են երկար
ճանապարհ՝ սակավաթիվ
կանգառներով:

Լոս Անջելեսի շրջանում գտնվող
Մենք կարող ենք փոխադրել Ձեզ
գործակալություններից մեկն է:
տրանսպորտային

Metro Bus

խոշորագույն հասարակական
Metro-ն ազգաբնակչության

Metro-ի Blue, Green,
Red, Purple, Gold և
Expo գծերը կազմում են
Metro Rail-ը: Ընդհանուր
առմամբ համակարգում
կան 80 կայարան, որոնցից
յուրաքանչյուրը առաջարկում
է մի շարք ավտոբուսային
հանգույցներ:
Metro Rail

Բազմաթիվ տեղական քաղաքներ
իրենց տարածքներում գործարկում
են լրացուցիչ ավտոբուսային
ծառայություն: Խնդրում ենք նկատի
առնել, որ այս փոխադրողների
ուղեվարձերի կառուցվածքը
տարբերվում է Metro-ից:

²ÛÉ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ
Silver գիծը օգտագործում
է ExpressLanes, երբ
մայրուղիներով անցնում
է կայարանից կայարան:
Յուրաքանչյուր կայարանում
կան մի շարք ավտոբուսային
հանգույցներ:

¶Ü²òºø metro

Î²ðºìàð Ðºè²Êàê²Ð²Ø²ðÜºð
àôÔºì²ðÒºð TAP-àì
î³ñ»ó 62+/
Ð³ßÙ³Ý¹³Ù/
ÜáñÙ³É Medicare

75¢ պիկ
ժամերին
35¢ պիկ
ժամերից դուրս
(Ներառում է տեղափոխությունները Metro-ի
այլ գծեր՝ երկու ժամում միակողմանի
երթևեկությունը ավարտելու համար:)

1-Միակողմանի
երթևեկություն

$1.75

1-օրյա անցաթուղթ $7

$2.50

7-օրյա անցաթուղթ $25

–

30-օրյա անցաթուղթ $100

$20

30-օրյա անցաթուղթ $122
+Zone 1
EZ տարանցիկ
$110
անցաթուղթ

–

EZ տարանցիկ
անցաթուղթ +
Zone 1

$51.50

$132

$42

Î²ÜÊÆÎ àôÔºì²ðÒºð

Ä²ØºðÀ

Ուղեվարձերի համար կանխիկ կարելի է վճարել
միայն ավտոբուսում: Դրանք չեն ներառում
տեղափոխությունները:

Metro ավտոբուսների և երկաթուղիների մեծ
մասը աշխատանքը սկսում է առավոտյան 4-ից
և աշխատում մինչև կեսգիշեր: Ուշ երեկոյան
ժամերին և հանգստյան օրերին դրանց
հաճախականությունը նվազում է, ուստի,
որպեսզի վստահ լինեք, ստուգեք metro.netում գտնվող չվացուցակները:

î³ñ»ó 62+/
Ð³ßÙ³Ý¹³Ù/
ÜáñÙ³É Medicare

Միակողմանի
$1.75
Հիմնական ուղեվարձ

75¢ պիկ
ժամերին
35¢ պիկ
ժամերից դուրս
(Տեղափոխություններ չեն ներառվում)
Ավտոբուսի վարորդները մանր դրամ չունեն, ուստի
պետք է վճարեք ճիշտ ուղեվարձը:
Հինգ տարեկանից ցածր երկու երեխա կարող
են անվճար երթևեկել ուղեվարձ վճարող
յուրաքանչյուր չափահասի հետ:

¶Ý³ó»ù Metro

ù³ñï»½ ¨ •ñå³ÝÇ
áõÕ»óáõÛó

Metro Rail

Nextrip

Nextrip-ը օգտագործում է արբանյակային
տեխնոլոգիաները, որպեսզի Ձեր հեռախոսին
ուղարկի ավտոբուսի կամ գնացքի Ձեր
կանգառ ժամանելու մոտավոր ժամանակը:
Այս պարզ ու անվճար ծառայությունից
օգտվելու տարբերակներն են՝
«Metro» բառով ու Ձեր կանգառի համարով
կամ խաչմերուկով հաղորդագրություն
ուղարկեք 41411 համարին
Այցելեք m.metro.net ու սեղմեք Nextrip
Զանգահարեք 511, ասացեք «Nextrip» ու
հետևեք ցուցումներին
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Երթևեկության կարգը`			
323.466.3876
Հաճախորդների դիտողություններ`
213.922.6235
Անվտանգություն/արտակարգիրավիճակներ`
888.950.7233
Անվասայլակի վերելակի թեժ գիծ`
800.621.7828
Կորած և գտնված՝ 		
323.937.8920
Մեկօրյա անցաթղթերը կարելի է գնել բոլոր Metro
ավտոբուսների մեջ. բոլոր այլ ուղեվարձերը պետք է
նախապես լիցքավորված լինեն TAP քարտի մեջ:

գրեթե ցանկացած վայր:

Metro Orange »õ
Silver Lines

Տեղեկությունների համար
զանգահարեք 323.466.3876
կամ այցելեք metro.net:
Տարեցների, հաշմանդամների և աշակերտների
համար տրվում են զեղչեր: Իրավունակության
պայմանների, ինչպես նաև վաճառակետերի
վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն
ստանալու համար զանգահարեք
323.466.3876 կամ այցելեք metro.net:

Ինչպես ծրագրել Ձեր
ճամփորդությունը

Armenian

Metro-ի բոլոր ուղեվարձերը կարելի է վճարել
վերալիցքավորվող պլաստիկ TAP քարտերի
միջոցով, որոնք կարելի է գնել Metro Rail-ի և
Orange Line-ի կայարաններում գտնվող TAP-ի
ինքնասպասարկման տոմսավաճառ մեքենաների
միջոցով: Անցաթղթերը ակտիվացվում են՝ քարտը
առաջին անգամ օգտագործելիս:

Ամենահարմար երթուղին ծրագրելու
համար օգտվեք metro.net-ում
գտնվող մեր ճամփորդություն
ծրագրավորողից կամ զանգահարեք
323.466.3876:

2014թ. սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ

Metro-ի Orange գիծը
տարանցիկ է San Fernando
Valley-ով: Այս գծով երթևեկող
փոխադրամիջոցները կանգ
են առնում 18 կայաններում՝
գործելով ինչպես Metro
Rail գնացքները:
Նմանապես, Metro-ի
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Metro Rail

Metr

