
XE BUÝT OC
YOUTH RIDE FREE
CHƯƠNG TRÌNH
KHUYẾN MÃI  MÃI

KHU VỰC QUYỀN LỢI:
Toàn bộ 34 thành phố ở Quận
Orange và Quận Orange

NGƯỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:
Thanh thiếu niên Quận Orange
(từ 6 - 18 tuổi)

KINH PHÍ:
State of California Low Carbon
Chương trình Transit Operations
Program (LCTOP)

TRANG WEB:
OCbus.com/YouthRideFree

LIÊN LẠC:
Ryan Maloney
rmaloney@octa.net
(714) 560-5451

TỔNG QUAT

Chương trình Youth Ride Free là vé đi xe buýt khuyến mãi  cho phép thanh
thiếu niên từ 18 tuổi trở lên sử dụng miễn phí toàn bộ xe buýt có lộ trình cố
định OC Bus. Chương trình sáu tháng này sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2021
và vé xe sẽ có hiệu lực đến ngày 28 tháng 2 năm 2022.

Vé xe và tin tức tiếp thị sẽ được phân phát thông qua sự phối hợp của các
trường học trong Quận Orange, khi đó phụ huynh có thể yêu cầu vé xe từ các
trường tham gia, cửa hiệu OCTA, hoặc trên trang OCbus.com/YouthRideFree.

Chương trình khuyến mãi  Youth Free Fare này do Chương Trình Low Carbon
Transit Operations tài trợ trong khuôn khổ California Climate Investment (Ðầu
Tư Khí Hậu California), một sáng kiến quy mô toàn tiểu bang, trong đó hàng tỷ
đô la Mua Bán Phát Thải được đầu tư nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính,
tăng cường nền kinh tế, cũng như cải thiện y tế công cộng và môi trường --
đặc biệt trong các cộng đồng thiểu số.
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LỢI ÍCH

• Cung cấp vé xe khuyến mãi  miễn phí cho thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở
và trẻ hơn, đem đến một lựa chọn về phương tiện đi lại lựa chọn đáng tin
cậy để đi học, đi làm và giải trí.

• Vé khuyến mãi  miễn phí có giá trị trong bất cứ dịch vụ lộ trình cố định
OC Bus nào, bao gồm các ngày cuối tuần và ngày lễ.

• Hỗ trợ khôi phục kinh tế của Quận Orange và giúp giảm nhẹ ảnh hưởng
tài chính từ đại dịch COVID-19 lên các nhóm cộng đồng có thu nhập thấp
và đa dạng.

• Cho phép thanh thiếu niên từ khắp mọi nơi của Quận Orange được đi học
lại và có nhiều cơ hội công bằng khác sau những hạn chế do đại dịch.

• Giúp thu hút nhiều thanh thiếu niên sử dụng phương tiện giao thông công
cộng mới, khuyến khích họ sử dụng lâu dài.

• Cải thiện các lựa chọn đi lại, giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông và giảm
phát thải khí nhà kính.

• Cung cấp ý kiến đóng góp và tin tức của hành khách để phát triển chương
trình dành cho thanh thiếu niên trong tương lai.

• Vé xe “Youth Ride Free Fare” sẽ là vé từ có sọc OC Bus
miễn phí, có hiệu lực trong vòng sáu tháng.

• Quý vị sẽ được cung cấp “mẫu yêu cầu dành cho phụ
huynh” bằng nhiều ngôn ngữ thông qua trường học,
cửa hiệu OCTA và trên trang.
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