
ĐI CHUNG XE VAN LÀ GÌ?
Đi chung xe van một là một nhóm người có chung địa điểm đón (gần địa chỉ nhà), điểm đến (nơi
làm việc) và lịch trình làm việc, những người này đi xe có 7 đến 15 chỗ ngồi. Các thành viên trong
nhóm phân chia chi phí của xe van, tiền thuê hàng tháng, xăng, bảo hiểm và các chi phí khác giữa
họ. Những người đi làm cũng như chủ cơ sở đều tận hưởng các lợi ích ấn tượng.

NÓ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Có thể tự thành lập việc đi chung xe van hoặc với sự giúp đỡ từ các nhà cung cấp xe van, người
chủ cơ sở hoặc OCTA..

Một nhóm cần phải có ba điều để thành lập:

• Một địa điểm đón chung (nằm ở giữa, thường là Bãi Đậu và Lái Xe)
• Một điểm đến chung (gần nơi làm việc)
• Một lịch trình làm việc chung

Sau khi thành lập nhóm, nhóm phải quyết định trách nhiệm người lái xe chính cho hợp đồng thuê
hàng tháng và báo cáo hàng tháng.

OCTA CÓ THỂ GIÚP NHƯ THẾ NÀO?
OCTA cung cấp $400 mỗi tháng cho những nhóm đi xe van đủ điều kiện cho mỗi ưu đãi đi chung
xe van. OCTA áp dụng điều này trực tiếp vào các khoản phí thuê xe hàng tháng từ nhà cung cấp xe
van. OCTA cũng giúp người chủ cơ sở lập kế hoạch và chạy chương trình và những người đi làm
thành lập việc đi chung xe van. Xin vui lòng liên hệ với OCTA để biết thêm thông tin.

ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
• Có một điểm đến (nơi làm việc trong Orange County*)
• Bắt đầu với công suất 70% ghế có người ngồi và duy trì 50% người đi xe hàng tháng
• Mở đi chung xe van để nhận những người đi xe từ các điểm đến gần đó
• Báo cáo việc đi xe hàng tháng cho OCTA thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến
• Ký tên bản thỏa thuận tham gia được cung cấp bởi OCTA

*Đi chung xe van xuất phát từ Orange County với các điểm đến trong các địa hạt Riverside hoặc San Bernardino cũng đủ điều kiện hợp lệ

TIẾT KIỆM TIỀN KHI QUÝ VỊ CHỌN ĐI CHUNG XE VAN
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(714) 560-5331
khewkin@octa.net
octa.net/vanpool
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Transportation Authority
(714) 560-OCTA
octa.net

550 S. Main St
P.O. Box 14184
Orange, CA 92863-1584

NHÀ CUNG CẤP XE VAN

LỢI ÍCH ĐI LẠI

Tiết kiệm tiền – Tiết kiệm xăng, phí
cầu đường, bảo trì và bảo hiểm xe.

Tiết kiệm thời gian và công sức – Sử
dụng chung xe hơi và làn đường HOV
để tiết kiệm thời gian và chia sẻ trách
nhiệm lái xe để giảm căng thẳng.

Tiết kiệm hao mòn xe cá nhân của
quý vị – Quý vị càng ít lái xe, quý vị
càng tiết kiệm nhiều hơn.

Bảo vệ môi trường và giúp cộng
đồng – Đi chung xe van làm giảm
lượng khí thải carbon và giảm kẹt xe.

LỢI ÍCH CHO NHÂN VIÊN
Cải thiện việc tuân thủ Quy Tắc 2202
– Đi chung xe van giúp các công ty có
trên 250 nhân viên được quy định bởi Bộ
Quản Lý Chất Lượng Không Khí Bờ Biển
Phía Nam (SCAQMD).

Giảm chi phí đậu xe – Các công ty
gặp vấn đề về đậu xe có thể có thêm
không gian và tiết kiệm tiền bằng
cách giảm xe tới chỗ làm.

Củng cố việc tham gia, lưu giữ và thu
nạp nhân viên – Phòng Nhân Lực có
thể hưởng nhiều lợi ích bằng cách thực
hiện việc đi chung xe van.

Đẩy mạnh khởi xướng trách nhiệm
xã hội của công ty – Các công ty lo
ngại về CSR có thể đẩy mạnh việc
khởi xướng đi chung xe van để giảm
ô nhiễm.
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ĐI XE MỘT MÌNH/ĐI CHUNG XE HƠI
Nguồn: Chi phí trung bình cho mỗi
mile của IRS. 70 mileđi và về

ĐI CHUNG XE VAN
Nguồn: OCTA/NTD. 70 mile đi
và về cho 6 ngườiđi xe

LÁI XE MỘT MÌNH

2 NGƯỜI ĐI CHUNG XE HƠI

3 NGƯỜI ĐI CHUNG XE HƠI

ĐI CHUNG XE VAN

Chi Phí Đi Lại Mỗi Tháng

NHIỀU NHÂN VIÊN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ HƠN. NGƯỜI ĐI LẠI CÓ THÊM
TIỀN TRONG TÚI. KHÔNG KHÍ SẠCH HƠN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Chương Trình Đi Chung Xe Van OCTA tuân thủ Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) và mở cửa cho công chúng. Có xe dành cho người khuyết tật từ nhà cung cấp dịch vụ
đi chung xe van, theo yêu cầu.
THÔNG BÁO TIÊU ĐỀ VI BẢO VỆ: Chính sách của OCTA là nỗ lực hết mình để bảo đảm tất cả chương trình, dịch vụ, và hoạt động được thực hiện không có sự phân biệt
đối xử. Để biết thêm thông tin về chương trình nhân quyền của OCTA và các tiến trình khiếu nại, xin vui lòng vào OCTA.net

DỮ KIỆN VỀ ĐI CHUNG XE VAN

Commute with Enterprise
commutewithenterprise.com
800-VAN-4-WORK

Airport Van Rental
www.avrvanpool.com
310-703-3794

Green Commuter
greencommuter.org
(844) 4-RIDE-GC


