
TÌM NƠI ĐẬU XE VÀ TRẢ LỆ PHÍ ĐẬU XE

H.	 Chi	phí	đậu	xe	là	bao	nhiêu?
Lệ phí đậu xe hàng ngày sẽ là $3 một ngày (được 
tính là 24 giờ đồng hồ). Lệ phí đậu xe hàng tháng 
sẽ là $50 một tháng. Lệ phí đậu xe hàng tháng này 
đã bao gồm mức giảm giá gần 20% so với lệ phí 
đậu xe hàng ngày thông thường.

H.	 Trả	lệ	phí	đậu	xe	hàng	ngày	như	thế	nào?	
Quý vị có thể trả lệ phí đậu xe hàng ngày theo ba 
cách. Đối với tất cả các lựa chọn này, quý vị cần 
phải cung cấp số ghi trên biển số xe, hoặc số nhận 
dạng xe (VIN); các số này sẽ được theo dõi cho các 
mục đích thi hành luật. Quý vị sẽ không cần phải 
trưng thẻ hoặc biên lai trên cần gạt nước của chiếc 
xe.
1. Tài Khoản Trực Tuyến: Quý vị sẽ có thể lập

tài khoản đậu xe trên một website chuyên dụng. 
Website này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động khi 
gần đến ngày VTA khai trương Các Trung Tâm 
Nối Chuyến.  Trên website này, quý vị sẽ có thể 
cài đặt lựa chọn chi trả trực tuyến cho cả tháng 
(có được giảm giá) để không cần phải trả tiền 
khi đậu xe. Quý vị cũng có thể lập một tài khoản 
ghi nợ để trả lệ phí đậu xe từng ngày một.

2. Ứng Dụng trên Điện Thoại Thông Minh: 
Quý vị cũng sẽ có thể tải xuống ứng dụng trên 
máy điện thoại thông minh để trả lệ phí đậu xe. 
Ứng dụng này sẽ được đưa vào sử dụng khi 
gần đến ngày VTA khai trương Các Trung Tâm 
Nối Chuyến. Với ứng dụng này, quý vị có thể sử 
dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để trả lệ phí 
đậu xe hàng ngày.

3. Trả Tại Chỗ: Quý vị cũng có thể trả lệ phí đậu 
xe tại các ki-ốt ở tầng trệt của nhà đậu xe và tại 
lối vào mỗi khu đậu xe trên mặt đất. Các ki-ốt 
sẽ nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, 
hoặc thẻ ghi nợ.

 

H.	 Trả	lệ	phí	đậu	xe	hàng	tháng	như	thế	nào?		
Lệ phí đậu xe hàng tháng sẽ là $50 một tháng. 
Quý vị có thể truy cập cùng một website dùng để trả 
lệ phí đậu xe hàng ngày. Sau khi website này được 
đưa vào sử dụng, quý vị sẽ có thể lập tài khoản và 
cài đặt lựa chọn chi trả trực tuyến cho cả tháng để 
không cần phải trả tiền khi đậu xe.

H.	 Tôi	có	thể	giữ	chỗ	đậu	xe	riêng	hàng	tháng	
	 hoặc	hàng	ngày	không?

Không, cả hai Trung Tâm Nối Chuyến này sẽ không 
có chỗ đậu xe giữ sẵn trong một khu vực cụ thể của 
các nhà đậu xe hoặc trong các khu đậu xe trên mặt 
đất.

H.	 Tôi	có	thể	đăng	ký	bao	nhiêu	chiếc	xe	vào	tài	
	 khoản	của	tôi?

Quý vị sẽ có thể đăng ký hai chiếc xe vào tài khoản 
đậu xe của quý vị. Tuy nhiên, quý vị sẽ chỉ được 
phép đậu mỗi lần một chiếc xe tại địa điểm này. Nếu 
hơn một chiếc xe đậu trong nhà đậu xe hoặc bãi 
đậu xe trên mặt đất, mỗi chiếc xe đậu thêm sẽ nhận 
thẻ phạt đậu xe.

H.	 Quý	cơ	quan	có	dự	kiến	tất	cả	các	ô	đậu	xe	sẽ	
	 kín	chỗ	không?		

VTA không dự kiến là các nhà đậu xe hoặc khu đậu 
xe trên mặt đất sẽ kín chỗ khi mới khai trương sử 
dụng.

H.	 Quý	cơ	quan	có	cung	cấp	dịch	vụ	đậu	xe	dài	
	 hạn	không?

Có, nếu có chỗ đậu xe, quý vị có thể giữ chỗ trước 
dài hạn trên website với mức giá $7 một ngày 
(được tính là 24 giờ đồng hồ). Không có giới hạn về 
số ngày đậu xe dài hạn.

Đậu xe tại Các Trung Tâm Nối Chuyến Milpitas & 
Berryessa (Milpitas & Berryessa Transit Centers)
Các Thắc Mắc Thường Gặp
Khi VTA khai trương Các Trung Tâm Nối Chuyến Berryessa và  Milpitas, cung cấp cả dịch vụ VTA và BART, VTA 
cũng sẽ cung cấp các nhà đậu xe nhiều tầng và khu đậu xe trên mặt đất. 

Xem tiếp trang mặt sau



H.	 Quý	vị	sẽ	phải	trả	lệ	phí	đậu	xe	cho	các	giờ/ngày	
	 nào	tại	các	nhà	đậu	xe	và	khu	đậu	xe	trên	mặt			
	 đất?

Lệ phí đậu xe sẽ được áp dụng cho 24 giờ trong 
ngày, 7 ngày một tuần, kể cả ngày lễ.

H.	 Sau	khi	trả	lệ	phí,	tôi	có	phải	trưng	thẻ	hoặc	
	 biên	lai	ở	bên	trong	xe	không?

Không. Số tiền trả gắn liền với biển số xe hoặc số 
VIN của chiếc xe quý vị.

H.	 Quy	định	đậu	xe	được	thực	thi	như	thế	nào?
Một hệ thống đọc biển số xe (LPR) sẽ di chuyển 
qua tất cả các nhà đậu xe và khu đậu xe để bảo 
đảm từng chiếc xe đậu trong đó đã trả lệ phí đậu xe.

H.	 Làm	thế	nào	để	trả	lệ	phí	đậu	xe	nếu	tôi	không	
	 có	biển	số	xe?

Nếu quý vị không có biển số xe, vui lòng nhập vào 
số VIN của quý vị.

H.	 Nếu	tôi	có	loại	biển	số	được	tùy	chỉnh	thì	sao?
Quý vị vẫn có thể trả lệ phí đậu xe bằng cách chỉ 
nhập vào các chữ số và chữ cái hiển thị trên biển 
số xe và bỏ qua các biểu tượng.

H.	 Quý	cơ	quan	có	nơi	đậu	xe	cho	xe	gắn	máy	
	 không?

Có, có các ô quy định là “Motorcycle Parking” 
(“Nơi Đậu Xe dành cho Xe Gắn Máy.”)

H.	 Lệ	phí	đậu	xe	cho	xe	gắn	máy	là	bao	nhiêu?
Xe gắn máy đậu trong khu vực “Motorcycle Parking” 
quy định sẽ được đậu xe miễn phí. Nếu quý vị đậu 
xe gắn máy trong ô đậu xe thông thường dành cho 
một chiếc xe lớn hơn xe gắn máy, quý vị sẽ phải trả 
mức lệ phí tương tự áp dụng cho xe hơi.

H.	 Quý	cơ	quan	có	các	trạm	nạp	điện	cho	xe	điện	
	 không?

Có, mỗi nhà đậu xe có 24 trạm nạp điện Charge-
Point cho xe điện.

H.	 Lệ	phí	nạp	điện	cho	xe	điện	là	bao	nhiêu?
Lệ phí nạp điện hiện được ấn định ở mức $1.25 
mỗi giờ. Sau khi nạp điện, quý vị có thể tiếp tục đậu 
xe ở trong ô dành cho xe điện cho thời gian còn lại 
đã trả tiền đậu xe. Tuy nhiên, quý vị nên di chuyển 
chiếc xe sang ô khác để những người khác có thể 
nạp điện.
 

H.	 Có	được	giữ	trước	ô	đậu	xe	cho	xe	điện	không?
Không.

H.	 Có	lệ	phí	sử	dụng	ô	đậu	xe	dành	cho	người	
	 khuyết	tật	không?

Không, những người sử dụng ô đậu xe dành riêng 
cho người khuyết tật sẽ trả mức lệ phí tương tự 
như những người sử dụng ô đậu xe thông thường.

THÔNG TIN THÊM VỀ ĐẬU XE

H.	 Chiều	cao	tối	đa	của	phương	tiện	có	thể	vào	
	 trong	nhà	đậu	xe	là	bao	nhiêu?

Chiều cao tối đa để xe vào được các nhà đậu xe là 
8 feet, 2 inch.

H.	 Ai	sở	hữu	các	nhà	đậu	xe	này?
Các nhà đậu xe này thuộc sở hữu của VTA.

H.	 Ai	sẽ	tuần	tra	các	nhà	đậu	xe	và	khu	đậu	xe	trên	
	 mặt	đất	để	bảo	đảm	an	toàn	công	cộng?

Đơn Vị Tuần Tra Trung Tâm Nối Chuyến của VTA, 
với nhân viên từ Văn Phòng Cảnh Sát Quận Santa 
Clara, sẽ tuần tra các khu vực này. Nếu quý vị lo 
ngại về sự an toàn của quý vị hoặc những người 
khác, vui lòng gọi 9-1-1.

Nếu quý vị vẫn có thắc mắc chưa được giải đáp ở trên, 
vui lòng gửi email cho chúng tôi tại	vtabart@vta.org.

1805-1560


