
BART-Phase1- Parking-VIE -122019

C

$

C

$

1       2       3       4

C

$

C

$

1       2       3       4

TỜ THÔNG TIN 
Đậu Xe tại Trung Tâm Vận Chuyển Milpitas và Berryessa của VTA

VTA cung cấp chỗ đậu xe trả phí tại Trung Tâm Vận Chuyển 
Berryessa và Milpitas bao gồm cả nhà để xe và bãi đậu 
xe. Có những chỗ đậu xe được chỉ định cụ thể cho người 
khuyết tật, xe ô-tô đi chung/xe tải nhỏ đi chung, xe điện 
và xe máy tại những địa điểm này. Những địa điểm này sẽ 
được Đơn Vị Tuần Tra Vận Chuyển của VTA tuần tra để bảo 
đảm an toàn công cộng.

Giấy Phép Đậu Xe 
Sẽ có ba loại giấy phép đậu xe có sẵn để mua:

• Giấy phép hàng ngày giá $3 (thời gian 24 giờ)
• Giấy phép dài hạn giá $7 mỗi ngày (hơn 2 ngày)
• Giấy phép hàng tháng giá $50

Nếu bạn có ý định đậu và sạc xe điện của mình, sẽ có thêm 
chi phí sạc là $1 mỗi giờ ngoài giấy phép đậu xe của bạn. 

Bãi đậu xe máy sẽ được miễn phí trong 
khu vực đậu xe máy được chỉ định, nhưng 
nếu bạn chọn đậu xe trong một bãi đậu xe 
thông thường, chi phí là $3/ngày sẽ được 
áp dụng.

Cách Thanh Toán:
Bạn có thể chọn một trong ba cách để trả 
tiền cho giấy phép đậu xe của mình:
• Trực tuyến tại http://www.vta.org/

payparking (giấy phép hàng ngày, dài hạn 
và hàng tháng)

• Trên điện thoại thông minh của 
bạn thông qua ứng dụng Hộ Chiếu 
(Passport app) (chỉ dành cho giấy phép 
hàng ngày)

• Trực tiếp tại các trạm trả tiền nằm ở tầng 
một của nhà để xe và gần lối vào bãi đậu 
xe (chỉ dành cho giấy phép hàng ngày và 
dài hạn)

Hãy nhớ số biển số xe của bạn vì bạn sẽ cần số 
này để trả tiền đậu xe. Các trạm trả tiền sẽ chấp 
nhận tất cả các thẻ tín dụng chính, tờ $1 và $5. Vì 
các trạm trả tiền sẽ không thối lại tiền lẻ, một máy 
đổi tiền lẻ sẽ có sẵn trong mỗi nhà để xe để đổi 
các tờ tiền lớn thành tờ tiền nhỏ hơn.

  Những Điều Quan Trọng trong việc Đậu Xe  
• Người đến trước sẽ được đậu xe trước.
• Việc đậu xe sẽ được thực hiện qua Thiết 

Bị Nhận Dạng Biển Số Tự Động (ALPR), 
thiết bị này sẽ quét biển số xe của bạn và 
so sánh nó với một danh sách các xe đã trả 
phí. Bạn sẽ không cần trưng bày thẻ hoặc 
biên nhận trên kính chắn gió xe của bạn. 

• Đậu xe bắt buộc phải trả phí 24 giờ mỗi 
ngày, bảy ngày một tuần, kể cả ngày lễ.

Người sử dụng nhà 
để xe sẽ có thể nhìn 
thấy chỗ đậu xe còn 
trống theo tầng khi 
vào nhà để xe.
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