
Đường Đỏ từ NoMa-Gallaudet U 
và Fort Totten sẽ ngừng hoạt động từ  
thứ Bảy, 29 tháng Mười tới hết  
thứ Ba, 22 tháng Mười Một. 

* Các dịch vụ củng cố sẽ có trên các tuyến này. Coi lịch trên wmata.com. 

 

 

Quí vị có dùng đường Đỏ ở bến tàu điện 
ngầm Rhode Island Ave không? 

Chuẩn bị sẽ có gián đoạn dài ngày. 
Điều gì sẽ xảy ra: 
• Sẽ không có tàu chạy trên đường Đỏ 

giữa NoMa-Gallaudet U và Fort Totten. 
• Tàu đường Đỏ sẽ chạy trên hai khúc: 

• Shady Grove - NoMa-Gallaudet U 
• Glenmont - Fort Totten 

Bến Brookland-CUA và Đại Lộ Rhode 
Island Ave sẽ đóng cửa. 

• Xe buýt miễn phí sẽ chạy thay thế tàu 
điện ngầm giữa bến Fort Totten, 
Brookland-CUA, Rhode Island Ave và 
NoMa-Gallaudet U. 

Chuẩn bị trước: 
• Chuẩn bị thêm thời gian đi lại và chuẩn bị tinh thần là tất cả các chuyến 

tàu sẽ rất đông do tàu đường Đỏ sẽ chạy ít hơn nhiều trong giờ cao 
điểm. 

• Dùng đường Xanh Lá Cây để đi lại giữa bến Fort Totten và Gallery Place. 
• Cân nhắc nhiều phương tiện thay thế khác để tìm cách đi lại tốt nhất. 
• Tìm hiểu thêm các lựa chọn đi lại khác tại wmata.com/safetrack hoặc 

safetrack.godcgo.com 
• Nếu quí vị có thắc mắc gì hoặc cần hỗ trợ hãy gọi Dịch Vụ Khách Hàng 

của Metro tại số 202-637-7000. 
• Đăng ký MetroAlerts tại wmata.com/metroalerts để nhận các thông tin 

cập nhật về An Toàn Đường Ray và các gián đoạn dịch vụ qua tin nhắn 
điện thoại hoặc thư điện tử. 

 

Học sinh dùng bến tàu Rhode Island Ave thường đi tới và lui các bến sau. Hãy cân nhắc các tuyến 
thay thế cho đường Đỏ sau: 

Bến Phương Tiện Thay Thế 
Anacostia Đường Lá Cây tới bến Gallery Place (chuyển sang Tuyến Xe Buýt Metrobus P6*) hoặc            

Tuyến Xe Buýt Metrobus 90 (chuyển sang tuyến P6*) 

Columbia Heights Tuyến Xe Buýt Metrobus H8, D8 (chuyển sang tuyến H2, H3 hoặc H4) 

 
Foggy Bottom-GWU Tuyến P6* hoặc G8 (chuyển sang tuyến 32, 36, 39, 30N, 30S hoặc xe Georgetown-Union Station Circulator) hoặc 

Tuyến P6* (chuyển sang đường Da Trời, Cam hoặc Xám tại bến Metro Center ) 

Georgia Ave-Petworth Tuyến Xe Buýt Metrobus H8 hoặc G8 (chuyển sang Đường Xanh Lá Cây tại bến Shaw-Howard U) 

 
Takoma Tuyến Xe Buýt Metrobus 62 hoặc 63 (chuyển sang tuyến H8) 

Union Station Tuyến Xe Buýt Metrobus D8 

NoMa-Gallaudet U Tuyến Xe Buýt D8 (chuyển sang tuyến 90, 92 hoặc X3) hoặc P6* (chuyển sang tuyến 90, 92 hoặc X3) 

Congress Heights Đường Lá Cây tới bến Gallery Place (chuyển sang tuyến xe buýt  P6*) hoặc 
Tuyến xe buýt Metrobus 92 (chuyển sang tuyến P6*) 

Benning Road Metrobus route 96 (chuyển sang route P6*) hoặc  
Đường Da Trời hoặc Xám tới Đường Lá Cây tới bến Gallery Place (chuyển sang xe P6*) hoặc 
Tuyến xe buýt U8 (chuyển sang tuyến  X2, X3 hoặc X9 sau đó  chuyển sang P6*) 

Fort Totten Tuyến Xe Buýt Metrobus H8 (chuyển sang tuyến 80*) hoặc T14 hoặc T18 (chuyển sang tuyến E2) 

Tenleytown-AU Tuyến Xe Buýt Metrobus H8 hoặc D8 (chuyển sang tuyến H2, H3 hoặc H4) 
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