
 

 

Chúng Ta Sẽ Không Còn Dùng Vé Giấy. Bây Giờ Clipper Là Cách Để 
Trả Tiền!   
 
Ngày 31 tháng Mười, 2010 AC Transit sẽ ngừng bán vé cho Người Lớn 
Địa Phương 10 Lần Đi và 31 Ngày, và vé 10 Lần Đi cho Thanh 
Niên/Lão Niên/Người Tàn tật. 
Ngày 31 tháng Mười Hai sẽ là ngày cuối có thể dùng vé trên xe buýt. 
 
 
Cơ Quan Vận Chuyển AC đã đổi cách một số hành khách trả tiền xe 
buýt. Sẽ không còn bán loại vé giấy (có mảnh từ) Người Lớn Địa 
Phương 10 Lần Đi và 31 Ngày. Nếu là hành khách nào đã từng dùng 
những vé này, quý vị sẽ cần thẻ vận chuyển Clipper tất-cả-trong-một 
hoặc trả tiền mặt để lên xe buýt. Clipper là tên mới cho TransLink. 
 
 
Ngoài ra, cũng đã bỏ vé giấy 10 Lần Đi cho Thanh Niên/Lão 
Niên/Người Tàn Tật. Nếu đã từng dùng vé này, quý vị có thể trả tiền 
với thẻ Thanh Niên Clipper hoặc với thẻ Clipper cho phép Liên Kết 
Vận Chuyển Vùng (Regional Transit Connection, hay RTC) cho hành 
khách Lão Niên và Người Tàn Tật.* Dĩ nhiên, quý vị cũng có thể trả 
bằng tiền mặt, hoặc nhãn hàng tháng hoặc thẻ RTC. 
 
Đây là một số điều quý vị cần biết về việc loại bỏ vé Vận Chuyển AC. 
 
Ngày quan trọng. Cơ Quan Vận Chuyển AC và các nhà bán lẻ của họ đã 
ngưng bán vé giấy kể từ ngày 31 tháng Mười, 2010. Những vé này sẽ 
không được xe buýt nhận sau ngày 31 tháng Mười Hai, 2010. 
 
Phải làm gì với vé giấy của mình. Chúng tôi khuyến khích quý vị dùng hết 
vé giấy càng sớm càng tốt và nên mua thẻ Clipper trước ngày 31 tháng Mười 
Hai, khi chúng tôi ngưng nhận những vé này để trả tiền vé. Quý vị cũng có 
cơ hội đổi vé chưa dùng. Quý vị không đổi được vé đã dùng một phần. 
 
Đổi vé lấy thẻ Clipper. Quý vị có thể đổi vé Người Lớn chưa dùng để lấy 
thẻ Clipper người lớn miễn phí với giá trị vé quý vị bỏ trước trên thẻ. Quý vị 
có thể làm việc này bằng cách ghé thăm văn phòng bán vé trung tâm thành 
phố Oakland của Cơ Quan Vận Chuyển AC tại 1600 Franklin Street. (Giờ văn 
phòng bán vé của chúng tôi làm việc là thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 sáng – 5:00 
chiều.) Thẻ Clipper là miễn phí cho một thời gian hạn chế. 
 
 
 
Quý vị cũng có thể đổi vé chưa dùng qua bưu điện – chỉ cần in ra và điền 
mẫu đổi vé (www.actransit.org/exchangeform) và gửi tới Cơ Quan Vận 
Chuyển AC với vé giấy 10 Lần Đi và 31 Ngày chưa dùng. Một thẻ Clipper 
miễn phí sẽ được gửi tới quý vị trong vòng khoảng một tuần. 



 

 

 
Quý vị cũng có thể đổi vé 10 Lần Đi cho Thanh Niên/Lão Niên/Người Tàn Tật 
chưa dùng để lấy $10 vé đi một chuyến. Tải xuống mẫu đổi vé, như ở trên, 
và gửi qua bưu điện mẫu hoàn tất với vé quý vị tới Cơ Quan Vận Chuyển AC. 
Vé giấy chưa dùng của quý vị không thể được đổi tại bất cứ địa điểm người 
bán lẻ nào. Nhân viên Cơ Quan Vận Chuyển AC phải đổi chúng nó. 
 
Quyền lợi vận chuyển hãng cung cấp. Nếu có quyền lợi vận chuyển do 
hãng cung cấp theo dạng vé 10 Lần Đi hoặc 31 Ngày, quyền lợi vận chuyển 
của quý vị đã được, hoặc sẽ được, chuyển sang Clipper. Hỏi phối hợp viên 
quyền lợi vận chuyển của hãng. 
 
 
*Nếu muốn thông tin qua điện thoại về cách lấy thẻ Clipper của RTC, hoặc 
thẻ Clipper Thanh Niên cá nhân, gọi số 511, và nói “AC Transit.”  
 
Về Clipper:  
 
Clipper là thẻ trả tiền vận chuyển bỏ thêm tiền được của Vùng Vịnh 
và hiện được dùng trên Vận Chuyển AC, BART, Muni, Caltrain, Vận Chuyển 
Golden Gate và Phà, và Dumbarton Express. Thẻ Clipper theo dõi giá trị của 
nó và tự động trừ đúng tiền vé, kể cả chuyển và bớt giá. Vé hoặc thẻ nào 
quý vị bỏ lên trên thẻ Clipper có cùng điều lệ và chức năng như loại giấy. 
 
Thêm giá trị lên thẻ Clipper. Quý vị có thể bỏ thêm giá trị hoặc nạp thẻ 
31 ngày của Vận Chuyển (hoặc thẻ từ cơ quan khác) lên thẻ Clipper. Quý vị 
có thể làm việc này ở các địa điểm bán lẻ Clipper, kể cả tiệm Walgreens, tại 
các văn phòng bán vé của cơ quan vận chuyển, và tại Máy Thêm Giá Trị của 
Clipper (Clipper Add Value Machines). Nếu muốn giúp lần đầu nạp giá trị lên 
thẻ, chỉ cần gọi 1-877-878-8883 (miễn phí) và một đại diện dịch vụ khách 
hàng sẽ trợ giúp quý vị. Nhân viên tại văn phòng bán vé của cơ quan vận 
chuyển cũng có thể giúp. 
 
Quý vị có thể dùng tiền mặt, hoặc thẻ xuất tiền hoặc thẻ tín dụng, khi nạp 
thêm giá trị lên thẻ. Lần độc nhất quý vị phải dùng thẻ xuất tiền hoặc thẻ tín 
dụng là khi muốn thêm giá trị trực tuyến tại clippercard.com, hoặc dùng điện 
thoại. Quý vị cũng có thể xếp đặt Autoload trực tuyến và không bao giờ phải 
nghĩ tới phải thêm giá trị lên thẻ nữa. 
 
Muốn có thêm thông tin về cách dùng thẻ Clipper cho AC transit, hãy vào 
trang mạng, hoặc gọi số 1-877-878-8883 (miễn phí) để nói chuyện với một 
đại diện khách hàng của Clipper. 
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