ដោយគិតចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ

Metro។ ដូចគ្នានេះដែរ ខ្សែ

Cambodian

2014

ដែលការប�ើកបរដូចគ្នានឹងរថភ្លើង

ប់នៅតាមស្ថានីយ៍ចំនួន

metro.net ឬហៅទូរស័ព្ទមកលេខ
323.466.3876។

18

323.466.3876 ឬឆែកម�ើលតាម
metro.net។

យានជំនិះរត់ល�ើខ្សែនេះឈ

San Fernando Valley។

ស់អ្នកធ្វើផែនការណែនាំរបស់យ�ើងខ្ញុំតាម

្
ប�ើកទៅផ្លូវឆ្ងាយៗល�ើផលូវហ្វ្រីវេ
ហ�ើយមិនសូវឈប់ទេ។

និងពណ៌ទឹកប្រាក់

តែនៅផ្លូវប្រសព្វធំៗប៉ុណ្ណោះ។
វាមានលាបថ្នាំពណ៌ក្រហម។ រីឯផ្លូវ

ខ្សែ

កាន់តែល�ឿន ពីព្រោះវាឈប់

នា។ រថយន្តក្រុង

Metro ក្នុងតំបន់

Metro គឺជាទីភ្នាក់ងារសេវាដឹកជញ្ជូ

យ៍នានានៅតាមផ្លូវហ្វី្រវេ។ ការ
តភ្ជាប់ខ្សែរថយន្តក្រុងជាច្រើន

Expo ដែលមានរថភ្លើង
Metro។ មានស្ថានីយ៍សរុបចំនួន

Metro ពណ៌ទឹកប្រាក់ ប្រើប្រាស់
ExpressLanes នៅពេល

រថភ្លើង

រថភ្លើង Metro
Metro ព៌ណខ�ៀវ,

Metro Bus

ទៅជិះ metro

323.466.3876
213.922.6235
888.950.7233
800.621.7828
323.937.8920

លេខសេវាល�ើករទេះកៅអី៖
មតិយោបល់អតិថិជន៖
រប�ៀបជិះ៖

លេខទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ
ថ្លៃឈ្នួលដោយប្រើប័ណ្ណ tap

មនុស្សចាស់

62+ឡ�ើងទៅ
/ជនពិការ/
អតិថិជនជាប្រចា

ធ្វើដំណ�ើរតែទៅ

1 ដង

$1.75

អ្នកមាន

Medicare

75¢

ម៉ោ ង

ថ្លៃឈ្នូលយានជំនិះអាចបង់ជាសាច់ប្រាក់នៅល�ើរ
ថយន្តក្រុងតែប៉ុណ្ណោះ។ មិនរាប់បញ្ចូលសំបុត្រសម្
រាប់ប្តូររថយន្តក្រុងឬរថភ្លើង។

រថយន្តក្រុង និងរថភ្លើងមេត្រូ Metro ភាគច្រើន
ចាប់ផ្តើមដំណ�ើរការប្រហែលម៉ោ ង 4 ព្រឹក ហ�ើ
យរក្សាដំណ�ើរការរហូតដល់ពាក់កណ្តា លយ
ប់។ វារត់មិនសូវញឹកញាប់នៅពេលយប់ជ្រៅ
និងនៅចុងសប្តាហ៍។ ដូច្នេះនោះ
សូមឆែកម�ើលតារាងពេលវេលាតាម metro.net
ដ�ើម្បីឱ្យដឹងប្រាកដ។

មនុស្សចាស់

ថ្លៃខ្ពស់បំផុត

62+ឡ�ើងទៅ
/ជនពិការ/

35¢

តម្លៃទាបបំផុត
(រាប់បញ្ចូលសំបុត្រសម្រាប់ប្តូររថយន្តក្រុងឬរថ
ភ្លើងទៅខ្សែ Metro ផ្សេងទ�ៀតរយៈពេលពីរម៉ោ ង
ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើដំណ�ើរតែទៅ 1 ដង)។
សំបុត្រប្រើរយៈពេល
1ថ្ងៃ

$7

$2.50

សំបុត្រប្រើរយៈពេល
7ថ្ងៃ

$25

–

សំបុត្រប្រើរយៈពេល
30 ថ្ងៃ

$100

$20

សំបុត្រប្រើរយៈពេល
30 ថ្ងៃ + តំបន់1

$122

–

EZ $110
$132
សំបុត្រឆ្លងកាត់
EZ + តំបន់ 1
សំបុត្រឆ្លងកាត់

ថ្លៃឈ្នូលយានជំនិះជាសាច់ប្រាក់

$42
$51.50

អតិថិជនជាប្រចា

ជិះមួយ 1 ដង
ថ្លៃឈ្នូលគោល

$1.75

អ្នកមាន

Medicare

75¢

ថ្លៃខ្ពស់បំផុត

35¢

តម្លៃទាបបំផុត
(មិនរាប់បញ្ចូលសំបុត្រសម្រាប់ប្តូររថយន្តក្រុងឬរថភ្លើង)
អ្នកប�ើកបរថយន្តក្រុង មិនមានការប្តូរតម្លៃឡ�ើយ ដូ
ច្នេះអ្នកនឹងត្រូវការថ្លៃឈ្នួលជាក់លាក់។

កុមារពីរនាក់អាយុក្រោមប្រាំឆ្នាំ
អាចធ្វើដំណ�ើរដោយឥតគិថ្លៃ ជាមួយមនុស្សពេញវ ័
យម្នាក់ដែលបង់ថ្លៃឈ្នួល។

ទៅជិះ Metro

ផែនទី & មគ្គទេសក៍ដាក់តាមហោប៉ៅ

Metro Rail

Nextrip

ប្រើប្រាស់បច្ចេកវ ិទ្យាផ្កាយរណបសម្រាប់បញ្ជូនចូ
លទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនូវព័ត៌មានប៉ា ន់ស្មាននៃម៉ោ ងរ
ថយន្តក្រុង និងរថភ្លើងមកដល់កន្លែងចុះឬចាំឡ�ើ
ងរបស់អ្នក។ ជម្រើសនានាសម្រាប់ការចូលប្រើ
សេវាសាមញ្ញ និងឥតគិថ្លៃនេះ មាន៖
ផ្ញើសារជាអក្សាថា

“Metro”

រួចចុចលេខកន្លែងចុះឬចាំឡ�ើង

ឬផ្លូវប្រសព្វរបស់អ្នកទៅកាន់លេខ

41411

ប�ើកកម្មវ ិធីរុករករបស់អ្នកទៅកាន់
ហ�ើយចុច Nextrip

m.metro.net

ទូរស័ព្ទទៅកាន់ 511, និយាយថា
រួចអនុវត្តតាមការណែនាំ

“Nextrip,”

12-2068tr ©2012 LACMTA

បាត់និងរករបស់របរ៖
សន្តិសុខ/សង្គ្រោះបន្ទា ន់៖

រត់ឆ្លងកាត់កនុងចំ
្ ណោមស្ថានី

បៃតង, ក្រហម, ស្វាយ, មាស

រថយន្តក្រុងរត់តាមផ្លូវសំខាន់ៗ
ភាគច្រើននៅខោនធី ដែលផ្តល់
រថយន្តក្រុង

មាននៅតាមស្ថានីយ៍នីមួយៗផងដែរ។

និងខ្សែ

ជូនប្រភេទសេវាកម្មផ្សេងៗគ្

នដ៏ធំផុតរបស់ជាតិ។ យ�ើងខ្ញុំអាចដឹក

យានយន្តដឹកផ្សេងៗទ�ៀត

80 នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ហ�ើយស្ថានីយ៍នី
មួយៗផ្តល់ជូនការតភ្ជាប់រថយន្តក្រុ

ត្រូវបង់លុយមុន។

អ្នកទៅទីណាៗទាំងអស់នៅខោនធី

ទីក្រុងក្នុងតំបន់ជាច្រើន មា
នផ្តល់សេវារថយន្តក្រុងបន្

Passes)
អាចទិញនៅល�ើរថយន្តក្រុង Metro ទាំងអស់;
ថ្លៃសំបុត្រផ្សេងៗទាំងអស់នៅល�ើប័ណ្ណ TAP

LA County។

Metro ពណ៌ទឹកក្រូច

ងជាច្រើន។

Metro Rapid

ឈប់ចតប្រហែលរាល់ពីរប្លុកម្តង
ហ�ើយមានលាបថ្នាំពណ៌ទឹកក្រូច។

Metro។

ថែមក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។
សូមកត់សម្គាល់ថាយានយន្តទាំងនេះ
សំបុត្រប្រើតាមថ្ងៃ (Day

រថយន្តក្រុង

មានថ្លៃឈ្នួលខុសៗគ្នាពី

Metro ពណ៌ទឹកក្រូច

Metro Express

ការបញ្ចុះថ្លៃអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន
សម្រាប់មនុស្សចាស់ៗ,
ជនពិការ និងសិស្សឬនិស្សិត។
ការទាមទារភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ និង
ស�ៀវភៅរាយបញ្ជីឈ្មោះកន្លែងលក់ទាំង
អស់ សូមហៅទូរស័ព្ទ 323.466.3876
ឬឆែកម�ើលតាម metro.net។

រប�ៀបធ្វើផែនការធ្វើដំណ�ើររបស់អ្នក

សម្រាប់ព័ត៌មាន សូមហៅទូរស័ព្ទ

គឺជាផ្លូវដ៏មមាញឹកបំផុត
ដែលរត់ឆ្លងកាត់

ថ្លៃឈ្នួល Metro ទាំងអស់
អាចបង់ប្រាក់ដោយប្រើប័ណ្ណ TAP
ប្លា ស្ទិកដែលអាចបញ្ចូលលុយឡ�ើងវ ិញ
ដែលអាចទិញនៅឯម៉ា ស៊ីនលក់ TAP
នៅស្ថានីយ៍ខែ្សរថភ្លើង Metro និងខ្សែ Metro
ពណ៌ទឹកក្រូច។ សំបុត្រអាចប្រើប្រាស់បានបន្ទាប់ពី
ដាក់ប៉ះស្កេនប័ណ្ណអ្នកជាល�ើកដំបូង។

ដ�ើម្បីធ្វើផែនការតាមផ្លូវ
ដែលប្រស�ើរបំផុតសម្រាប់អ្នក សូមប្រើប្រា

15-0293bg ©2014 lacmta

បង់ប្រាក់ប័ណ្ណ tap

Metro Rail

Metr

