
 

 
 

ĐƯA ĐÓN

HỌC SINH

MIỄN PHÍDC
BẢN KIỂM TRA CHO HỌC SINH

Đảm bảo bạn đăng ký học tại một trường
công hoặc trường bán công DC.

Tìm DC One Card hoặc liên hệ với nhà 
trường nếu bạn không có thẻ.

Xác nhận xem thẻ đã nạp chưa bằng 
cách kiểm tra trạng thái thẻ tại 
dconecard.dc.gov hoặc gọi số 
202-673-1740.

Nếu thẻ CHƯA được nạp, hãy làm theo 
hướng dẫn nạp thẻ trước khi vào học.

Học sinh trường tư vẫn cần gặp người quản lý thẻ rồi 
đăng ký tại dconecard.dc.gov để tham gia chương trình 
Đưa Đón Học Sinh Miễn Phí trên Xe Buýt. Học sinh 
trường tư không đủ điều kiện để đi Metrorail miễn phí 
nhưng có thể mua thẻ tháng trị giá $30.

CÁCH 1 Nạp tại Ga Metrorail

Vào ngày hôm sau, hãy quay 
lại đúng ga Metrorail đó và 
quét lại thẻ trên máy bán vé tự động để nạp thẻ.

CÁCH 2 Nạp trên Metrobus hoặc 
DC Circulator 

Khi chưa nạp thẻ miễn phí vào DC One Card, 
học sinh PHẢI trả tiền vé thường để đi 
Metrorail, Metrobus hoặc DC Circulator.

Cần Trợ Giúp?

.

Cách 
tốt nhất

Nạp thẻ ở ga Metrorail nhanh hơn trên xe buýt và không 
gây rủi ro tạo số dư vé âm.

Thẻ không thể hoạt động nếu 
có số dư âm.

2 TUẦN TRƯỚC KHI VÀO HỌC

KHÔNG CÓ THẺ, KHÔNG ĐI MIỄN PHÍ

NẾU THẺ KHÔNG NẠP ĐƯỢC, 
HÃY LÀM THEO CÁC BƯỚC SAU

 Quét thẻ trên cổng soát vé hoặc hộp soát 
 vé để sử dụng thẻ.

Mang DC One Card tới một ga 
Metrorail và quét thẻ tại máy 
bán vé tự động. Nếu bạn nhìn 
thấy số dư âm, hãy nạp tiền 
để tăng số dư lên $0.

Quét DC One Card trên 
hộp soát vé Metrobus.

Đợi 3 ngày làm việc để 
thẻ có thể nạp.

Quét lại thẻ trên bất kỳ hộp soát vé Metrobus 
nào để hoàn tất việc nạp và sử dụng thẻ.

Hãy gọi cho Văn Phòng Tài Trợ Di Chuyển 
Trường Học DDOT theo số (202) 673-1740 
hoặc truy cập kidsridefree.dc.gov.


