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Learn about the Department of Transportation
Tìm hiểu về Department of Transportation (Bộ Giao Thông Vận Tải)

Important information about bus service in your area
Các thông tin quan trọng về dịch vụ xe buýt tại khu vực quý vị

To request this information in Vietnamese, please call ____________ or e-mail 
______________.
Để có các thông tin này bằng tiếng Việt, xin gọi số ________ hoặc gửi điện thư 
đến___________.

Find information in Vietnamese online at _______________________
Tìm tin tức bằng tiếng Việt trên mạng tại _______________________

If you have questions or comments, please call _________________ and leave a 
message.
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc ý kiến, xin gọi số, _________________ và để lại tin nhắn.

Tell us what you think.
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị.

This bus stop is temporarily closed. The nearest stop is at _________________.
Trạm xe buýt này tạm thời bị đóng. Trạm gần nhất ở tại _________________.

For assistance in Vietnamese, call _____________, wait for a person to answer, request 
an interpreter, and wait for an interpreter to join the call.
Để được giúp đỡ bằng tiếng Việt, hãy gọi số _____________, chờ người trả lời, xin một 
thông dịch viên, và chờ thông dịch viên nói chuyện.

For assistance in Vietnamese, call _____________ and leave a message requesting an 
interpreter.
Để được giúp đỡ bằng tiếng Việt, hãy gọi số _____________ và nhắn tin để xin một 
thông dịch viên.

This road is temporarily closed for your safety.
Đường này tạm thời bị đóng để giữ an toàn cho quý vị.

We’re working to improve the roads and bridges in your area. If you have questions 
about this project, please call ____________. 
Chúng tôi đang làm việc để cải tiến đường sá và cầu trong khu vực của quý vị. Nếu quý 
vị có thắc mắc về dự án này, xin gọi số ____________. 

Road closure notice
Thông báo đóng đường

Bridge closure notice

Información importante sobre el servicio de autobuses de su zona

Ride Free Area Open House
March 29

	 The	Ride	Free	Area	in	downtown	Seattle	is	scheduled	
to	be	eliminated	in	September.	

	 At	the	same	time,	riders	will	begin	paying	when	
entering	the	bus	for	all	trips.	

Metro	is	currently	working	with	Sound	Transit,	Community	Transit,	and	the	city	of	Seattle	
on	an	implementation	plan	for	the	Ride	Free	Area	changes.	This	includes	options	to	address	
transportation	needs	for	low	or	no-income	people	who	use	the	Ride	Free	Area	to	travel	to	
essential	services	in	the	downtown	area.

You	can	learn	more	and	comment	one	of	these	ways:	

Public Open House:	Thursday,	March	29,	4-6:30	p.m.	
Union	Station	Great	Hall,	401	S.	Jackson	St.,	Seattle	

Reasonable	accommodations	for	people	with	disabilities,		
or	interpreters	for	people	with	limited	English	are	available		
upon	request	by	calling	206-684-1154.	TTY	Relay:	711

Phone message: 
206-296-7643		
206-263-9988		(Español)		
206-263-9674		( )

Email: community.relations@kingcounty.gov

Online:	www.kingcounty.gov/metro/howtoride


