
 

OCTA có quyền từ chối  tài trợ cho bất kỳ vanpool mới nào và chấm dứt tài  trợ cho bất kỳ vanpool r iêng lẻ nào 
hoặc toàn bộ chương tr ình nếu OCTA cho rằng việc là m đó có lợi  tốt nhất cho cơ quan .  Bất kể thời  lượng hợp 
đồng giữa những người tham gia vanpool và công ty cung cấp vanpool như thế nào,  OCTA có quyền hàng 
tháng chấm dứt trợ cấp cho bất kỳ xe nào tham gia vào Chương Trình. 
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HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH VANPOOL CỦA OCTA  

 

Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Quận Orange (OCTA) thực hiện Chương Trình Vanpool OCTA 
nhằm cung cấp các lựa chọn về đi lại cho những người đi làm xa và giảm vấn đề kẹt xe 

trên các con đường của Quận Orange. Chương trình cung cấp khoản ưu đãi hàng tháng trị 
giá $400 cho các xe đưa đón nhân viên đi làm xa để bù cho hợp đồng hoặc phí thuê xe 
hàng tháng được thu bởi nhà cung cấp xe hiện đang có hợp đồng với OCTA. 

 

Nhóm vanpool nào có thể đăng ký tham gia chương trình? 

Các vanpool có điểm đến là nơi làm việc ở Quân Orange có thể đăng ký. Các vanpool xuất 
phát từ Quận Orange nhưng có điểm đến ở Quận San Bernardino hoặc Riverside có thể 

đăng ký. Các vanpool đi băng qua Quận Orange đến Nhà Máy Điện Edison Nam California 
ở San Onofre cũng đủ điều kiện để đăng ký. 
 

Tiêu Chuẩn Tham Gia Chương Trình  

 Có điểm đến (nơi làm việc) trong Quận Orange* 

 Có 70% tỉ lệ người sử dụng ban đầu 

 Các vanpool phải chấp nhận những hành khách từ các điểm đến gần đó 

 Phải duy trì tỉ lệ người sử dụng tối thiểu là 50% 

 Dịch vụ phải được cung cấp bởi một nhà cung cấp xe van có hợp đồng với OCTA 

*Xem đoạn trước 

Một nhóm vanpool có thể đăng ký tham gia chương trình như thế nào? 

Hoàn tất và ký mẫu Đăng Ký Chương Trình Vanpool của OCTA. Nộp mẫu cho nhà cung 
cấp xe van của bạn cùng với Thỏa Thuận Người Tham Gia đã ký từ tất cả hành khách sử 

dụng vanpool, bao gồm cả người lái xe. Nhà cung cấp xe van của bạn sẽ nộp đơn và thỏa 
thuận cho OCTA để được duyệt xét. 
 

Tôi sẽ được thông báo như thế nào nếu vanpool của tôi được chấp nhận vào 
chương trình? 

OCTA sẽ thông báo cho bạn và nhà cung cấp xe van của bạn bằng văn bản trong vòng 2 
tuần kể từ khi nhận được đơn đăng ký của bạn.  

Khi đã được chấp nhận vào chương trình, làm sao để tôi có thể tiếp tục đủ điều 

kiện? 

 Hoàn tất báo cáo đưa đón hành khách và chi phí hàng tháng thông qua cơ sở dữ liệu 

trên trang web của chương trình. Việc không cung cấp báo cáo hàng tháng hoặc ghi dữ 
liệu chính xác sẽ dẫn tới việc bị chấm dứt tham gia chương trình 

 Duy trì tối thiểu 50% tỉ lệ người sử dụng xe. Xe đạt dưới 50% tỉ lệ sử dụng trong ba 

tháng liên tiếp sẽ mất tiền trợ cấp cho tới khi đạt lại được mức tỉ lệ sử dụng 50% 
 Tuân thủ Hướng Dẫn Tham Gia Chương Trình được mô tả trong tài liệu này 


