
CHƯƯNG TRÌNH NÀY CÓ THƯ ÁP DỤNG CHO NHÓM VANPOOL NÀO?

Các nhóm Vanpool sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp vanpool theo hợp đồng với OCTA đủ điều kiện để đăng ký OC
Vanpool, với điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Nhóm vanpool phải có từ 5 - 15 hành khách sẵn sàng đi chung.
Địa điểm làm việc là ở Quận Cam hoặc đi qua Quận Cam tới điểm làm việc trong Quận San Diego không quá 20 dặm.

ĐIƯU KIƯN CƯA CHƯƯNG TRÌNH
Đáp ứng yêu cầu về địa điểm làm việc.
Đạt được tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi hàng tháng là 70% để đủ điều kiện nhận trợ cấp OC Vanpool.
Một vanpool phải chấp nhận hành khách đến các công ty gần nơi làm việc của vanpool và không được phân biệt đối xử với bất kỳ
ai muốn tham gia vanpool.
Duy trì tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi tối thiểu là 50% sau tháng hội đủ điều kiện. Các vanpool có sức chứa từ 8 đến 15 hành khách và đạt
tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi hàng tháng từ 85% trở lên sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp $500.
Dịch vụ phải được cung cấp bởi nhà cung cấp vanpool theo hợp đồng với OCTA.

LÀM THƯ NÀO NHÓM VANPOOL CÓ THƯ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƯNG TRÌNH?

Để bắt đầu đăng ký, hãy tạo tên tài khoản vanpool và cung cấp email của bạn
tại: www.octa.net/startavanpool.

Bạn sẽ nhận được một email nhắc tạo mật khẩu để kích hoạt tài khoản.
Tạo hồ sơ cá nhân. Bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm việc và giờ làm việc.
Chọn nhà cung cấp vanpool của bạn từ menu thả xuống, nhập ngày mà nhóm của bạn sẽ bắt đầu đi vanpool và thêm kích thước
van (tổng số ghế).
Tạo và xác nhận lộ trình và lịch trình vanpool của bạn.
Thêm tên hành khách và địa chỉ email của bạn. Mỗi hành khách sẽ nhận được một email có liên kết để ký Thỏa thuận tham gia.

LÀM THƯ NÀO ĐƯ VANPOOL CƯA TÔI DUY TRÌ TÍNH ĐƯ ĐIƯU KIƯN SAU KHI ĐƯƯC CHƯP NHƯN VÀO
CHƯƯNG TRÌNH?

Hoàn thành báo cáo chi phí hành khách và chi phí hàng tháng thông qua trang web của chương trình OC Vanpool hoặc ứng dụng
di động vào ngày 10 mỗi tháng.
Đạt tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi hàng tháng ít nhất là 50% - các vanpool với tỷ lệ lấp đầy dưới 50% trong ba tháng liên tiếp sẽ mất ưu đãi
cho đến khi lấy lại tỷ lệ lấp đầy 50%.
Thực hiện theo Thể lệ tham gia chương trình như được mô tả trong tài liệu này.

THỂ LỆ CHƯƠNG
TRÌNH

Cơ quan Giao thông của Quận Cam thực hiện Chương trình OC Vanpool (Chương Trình Đi Xe Chung của OC)
để cung cấp các lựa chọn phương tiện cho người đi lại và giảm tắc nghẽn trên các tuyến đường của Quận
Cam. Chương trình cung cấp ưu đãi hàng tháng là $400 cho các nhóm vanpool (đi xe chung) đủ điều kiện
để bù đắp chi phí vanpool. Các vanpool chở nhiều hành khách có thể nhận được nhiều ưu đãi hơn nữa.

OCTA có quyền từ chối tài trợ cho bất kỳ vanpool mới nào và chấm dứt tài trợ cho bất kỳ vanpool riêng lẻ nào hoặc toàn bộ chương trình nếu OCTA coi đó là vì lợi ích cao
nhất của cơ quan. Bất kể thời hạn của bất kỳ hợp đồng nào giữa những người tham gia vanpool và công ty vanpool, OCTA vẫn giữ quyền hàng tháng để chấm dứt trợ
cấp cho bất kỳ vanpool nào đăng ký vào Chương trình.

Chương trình Vanpool OCTA tuân thủ Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) và dành cho tất cả mọi người. Phương tiện hỗ trợ người khuyết tật được cung cấp từ nhà
cung cấp dịch vụ vanpool theo yêu cầu.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ ĐIỀU MỤC VI: Chính sách của OCTA là đưa ra những nỗ lực tốt nhất để đảm bảo rằng tất cả các chương trình, dịch vụ và hoạt động được
triển khai mà không có sự phân biệt đối xử. Để biết thêm thông tin về chương trình quyền dân sự của OCTA, và các thủ tục để nộp đơn khiếu nại, vui lòng truy cập OCTA.net



1. HOÀN THÀNH BÁO CÁO OC VANPOOL HÀNG THÁNG CỦA BẠN:
Sau khi vanpool của bạn đã được phê duyệt cho Chương trình OC Vanpool, bạn sẽ có thể đăng nhập vào
tài khoản vanpool của mình tại https://vanpools.octa.net/

A. Các chuyến đi đến và từ nơi làm việc phải được ghi riêng cho từng hành khách trên xe mỗi ngày. Bạn cũng bắt
buộc phải báo cáo chi phí. Cả hai báo cáo phải được gửi đúng hạn.

B. Ghi lại tất cả các chi phí phát sinh cho nhiên liệu, rửa xe, phí đường bộ và đậu xe bất kể là ai trả chúng hoặc
chúng được trả như thế nào.

C. Ghi lại số quãng đường đi được đo vào ngày đi làm cuối cùng của tháng khi đến điểm đến cuối cùng dành cho xe
vanpool.

D. Gửi báo cáo hoàn thành của bạn vào ngày 10 mỗi tháng (Ví dụ: báo cáo tháng 1 đến hạn vào ngày 10 tháng 2).

2. DUY TRÌ SỰ THAM GIA ĐẦY ĐỦ:
OC Vanpools phải đạt được tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi hàng tháng là 70% thì mới đủ điều kiện nhận Trợ cấp OC
Vanpool. Sau đó, tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi tối thiểu là 50% phải được duy trì để tiếp tục tính đủ điều kiện. Nếu
tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi giảm xuống dưới mức yêu cầu là 50% trong ba tháng liên tiếp, vanpool của bạn sẽ
không đủ điều kiện nhận trợ cấp trong tháng thứ tư. Khoản trợ cấp sẽ bị đình chỉ cho đến khi đạt được tỷ lệ
lấp đầy chỗ ngồi yêu cầu là 50%.

3. HIỂU CÁCH TÍNH TỶ LỆ LẤP ĐẦY CHỖ NGỒI:
Tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi được tính bằng số lượng hành khách đi xe mỗi ngày, không phải số lượng hành
khách trong danh sách vanpool. Đây là cách tính tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi:

A. Đếm số lượng hành khách đi và đến nơi làm việc. Đây là số Các chuyến đi được báo cáo.
B. Nhân số ghế trong xe của bạn với số ngày xe vanpool hoạt động trong tháng. Nhân đôi con số đó vì vanpool thực

hiện một chuyến đi tới nơi làm việc và một chuyến đi về nhà. Đây là số Các chuyến đi có thể trong một tháng.
C. Lấy số Các chuyến đi được báo cáo chia cho số Các chuyến đi có thể trong một tháng. Kết quả là tỷ lệ lấp đầy

chỗ ngồi.

4. PHẢI LÀM GÌ NẾU BẠN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN:
Nếu vanpool của bạn không đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi, hãy bổ sung hành khách mới hoặc
khuyến khích hành khách hiện tại của bạn đi xe thường xuyên. Nếu bạn không thể lấp đầy chỗ ngồi, hãy
cân nhắc chuyển sang xe có ít ghế hơn*. Nếu cần thiết, hãy cân nhắc về việc ngưng sử dụng vanpool. Nhà
cung cấp vanpool của bạn sẽ yêu cầu thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày nếu bạn muốn ngưng sử
dụng vanpool.

Liên hệ để Biết thêm Thông tin:
Tracy McConnell
Điện thoại: 714-560-5588 | Email: vanpool@octa.net

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TRỢ CẤP OC VANPOOL

http://www.octa.net/vanpool

*Xe Vanpool phải có bảy hành khách là người lớn thì mới đủ điều kiện tham gia Chương trình OC Vanpool.


