Dự Án
Chuyển Đổi
Dịch Vụ Xe Buýt

Chiến lược mang lại
dịch vụ xe buýt nhanh
chóng, thường xuyên,
đáng tin cậy, giá cả
phải chăng.

Chiến Lược Chuyển Đổi Dịch Vụ Xe Buýt cung cấp các khuyến nghị chính để
chuyển đổi hệ thống xe buýt trên toàn khu vực. Để biết thêm thông tin, vui
lòng truy cập www.bustransformationproject.com.
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Bốn Khuyến Nghị của
Chiến Lược
Những khuyến nghị này được tạo
ra với sự tham gia của các nhà
cung cấp dịch vụ xe buýt, khách
đi xe và không đi xe, những người
vận hành xe buýt, các thành phố
và quận, những nhà vận động cho
phương tiện công cộng và người
đi xe buýt, các tổ chức cộng đồng
và cộng đồng doanh nghiệp.

Các Điểm Nổi Bật của Chiến Lược
Dịch Vụ Xe Buýt Thường Xuyên
& Thuận Tiện:
–– Dịch vụ xe buýt nhất quán và thu hút
trên toàn khu vực
–– Mạng lưới xe buýt kết nối mọi người và
các địa điểm vào những khoảng thời
gian trong ngày họ cần đi lại
Đường Ưu Tiên Cho Xe Buýt Trên Đường:
–– Xe buýt tham gia giao thông trên những
hành lang bận rộn nhất
–– Dịch vụ xe buýt có thể dự báo và đáng
tin cậy mà khách hàng có thể tin tưởng
Trải Nghiệm Khách Hàng Tuyệt Vời:
–– Gia tăng sự an toàn cho người đi xe buýt
và người vận hành xe buýt
–– Vé xe buýt giá cả phải chăng hơn cho
những người cần nhất và việc thanh
toán vé xe dễ dàng hơn cho mọi người
–– Thông tin chính xác để quý vị có thể tự
tin về thời gian cần thiết để đi lại
Lãnh Đạo Để Chuyển Đổi Dịch Vụ
Xe Buýt:
–– Phương pháp tiếp cận mạnh mẽ và cụ
thể để biến Chiến Lược thành hiện thực
–– Báo cáo tiến độ hàng năm để quý vị biết
về tiến độ đang triển khai

Cung cấp dịch vụ xe buýt thường xuyên và
thuận tiện
giúp kết nối các cộng đồng và khuyến khích nhà ở giá cả
phải chăng, công bằng khu vực và tăng trưởng kinh tế.

Cung cấp đường ưu tiên cho xe buýt trên đường
để vận chuyển mọi người nhanh chóng và đáng tin cậy.

Tạo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời
để giữ và gia tăng lượng người đi xe buýt.

Trao quyền cho một nhóm chuyên trách được
chỉ định công khai
để chuyển đổi dịch vụ xe buýt và dẫn dắt việc triển khai
hệ thống khu vực thực sự được tích hợp.

Hành động theo Chiến Lược sẽ chuyển đổi dịch vụ
xe buýt…

từ

Đang phân vân khi
nào xe buýt sẽ đến

từ

Chậm và
tắc nghẽn trên
đường

BIẾN XE BUÝT THÀNH
LỰA CHỌN ĐẦU TIÊN,
DỄ DÀNG

ƯU TIÊN XE BUÝT TRÊN
NHỮNG CON ĐƯỜNG
CHÍNH

từ

Khu vực được
phân chia

Thường xuyên và
có thể dự đoán

sang

Những chuyến đi
nhanh chóng đến
nơi quý vị muốn đi

sang

từ

Lựa chọn
cuối cùng

sang

TẬP TRUNG VÀO
KHÁCH HÀNG

Hấp dẫn và theo
mong muốn

sang
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC
KHU VỰC

Cùng phát triển
mạnh hơn

Quý vị có biết?
99 Xe buýt chuyên chở hơn 600,000 người mỗi ngày trong tuần
ở khu vực trung tâm.
99 Khu vực đó có chín nhà cung cấp dịch vụ xe buýt.
99 Chỉ 48% dân cư trong khu vực tiếp cận
được dịch vụ có tần suất cao trong suốt những giai đoạn cao điểm.
99 Giao thông gia tăng trong 10 năm qua đã làm cho xe buýt đi lại
chậm hơn, tương ứng với việc mất đi hơn 3.8 triệu giờ mỗi năm,
và tốn kém một khoản chi phí hơn $30 triệu mỗi năm của WMATA
(Washington Metropolitan Area Transit Authority, Cơ Quan Giao
Thông Khu Vực Đô Thị Washington).
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Ý kiến đóng góp từ cộng đồng đã được lồng ghép ngay từ ban đầu!
Các hoạt động thu hút sự
tham gia bao gồm:*

8,800

Các chủ đề chính từ Khảo Sát Dành Cho Công Chúng:
Chuyển tiếp miễn phí giữa xe buýt và đường xe hỏa Metrorail

Trả lời khảo sát cập nhật

“Việc chuyển tiếp miễn phí sang Metrorail là rất quan trọng. Hệ
thống đi lại công cộng của khu vực được xây dựng xung quanh
theo dạng đa phương thức. Tại sao mọi người phải chịu phạt vì sử
dụng hệ thống như thiết kế?”

3 Sự kiện họp mở với công chúng
33 Sự kiện tạm thời
45 Phiên họp ngắn về dự án với bên ngoài

Xây dựng các làn đường xe buýt chuyên dụng

Có các làn đường xe buýt chuyên dụng. Xe buýt và chỉ xe buýt
“Các chương trình thực thi làn đường dành cho xe buýt rất quan
trọng!”

55 Cuộc Họp của Ủy Ban Dự Án
243 Bài đăng trên phương tiện truyền
thông xã hội

Nhiều xe hơn trên các tuyến xe buýt bận rộn

185,750 Người tiếp cận qua kênh truyền thông
xã hội

Xe buýt cần luôn mang lại cảm giác tin cậy. Xe buýt cần đến nơi
đúng giờ nó cần phải đến. Xe buýt đến không đúng giờ có lẽ là
điều căng thẳng nhất khi đi xe buýt và là điều làm cho mọi người
không đi xe buýt.”

* Đến năm 2019

Tổng Quan về Dự Án Chuyển Đổi Dịch Vụ Xe Buýt
Các Bước Tiếp
Theo:
Từ Chiến Lược
đến Hành Động

Hiện nay Chiến Lược và các khuyến nghị đã hoàn thành, bước tiếp theo là phát triển Kế Hoạch Hành
Động để biến các khuyến nghị thành hiện thực trong hơn 10 năm tới.
Hiện đang trong quá trình phát triển, Kế Hoạch Hành Động sẽ cân nhắc các yếu tố về công việc hiện tại
của người vận hành và khu vực pháp lý, những kết quả có thể nhanh chóng đạt được để có được động
lực và trình tự tốt nhất nhằm thực hiện các khuyến nghị. Hãy theo dõi việc phát hành kế hoạch quan
trọng này vào cuối năm 2019!
140 đại biểu trên toàn khu vực đã tham dự
hội nghị khởi động dự án

Hội Nghị
Khởi Động
Tháng 9 Năm 2018

Sự tham gia
của công
chúng + các
khảo sát
NEXT
BUS

Hợp tác của các
bên liên quan

Kế Hoạch
Hành Động
Mùa thu năm 2019

Định Hướng
Chiến Lược

Xác định những cân nhắc mang tính chiến lược
trọng điểm và hiểu quan điểm của các bên liên
quan
metrobus

Tháng 11 năm 2018

STOP ID NO

3002496

Xác định những hành
động cụ thể bắt buộc cần
thực hiện để đạt được tầm
nhìn chiến lược trong kế
hoạch hành động 1, 3, 5 và
10 năm

Chiến Lược
Hoàn Chỉnh
Mùa hè năm 2019

Tinh chỉnh chiến lược và xác
định các kết quả đầu ra được
mong đợi

Sự tham gia
của công
chúng + các
khảo sát
NEXT
BUS

Chúng
tôi có mặt
ở đây

Bản Thảo
Chiến Lược

Tiến hành phân tích
tập trung, bao gồm
nghiên cứu các chi
phí và lợi ích chính ở
cấp độ cao

Mùa xuân năm 2019

STOP ID NO

3002496

2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2030

Kế Hoạch Hành Động mang lại kết quả là một hệ thống xe buýt:
– Tập trung vào khách hàng
– Có làn ưu tiên trên đường
– Cung cấp dịch vụ thuận tiện

– Sử dụng những thực hành kinh doanh tốt nhất
trong khu vực
– Dẫn dắt hướng phát triển cho việc chuyển đổi
dịch vụ xe buýt
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