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Holiday Petsa Serbisyo
Araw ng Kalayaan ................................Miyerkules, Hulyo 4, 2018 ............. Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
Araw ng Paggawa ................................Lunes, Setyembre 3, 2018 ............ Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
Araw ng Beterano .................................Linggo, Nobyembre 11, 2018 ........ Regular na serbisyo tuwing Linggo.
Araw ng Beterano, ipinagdiriwang ........Lunes, Nobyembre 12, 2018 ......... Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
Araw ng Pasasalamat...........................Huwebes, Nobyembre 22, 2018 .... Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
Araw pagkaraan ng Pasasalamat.........Biyernes, Nobyembre 23, 2018 ..... Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
Bisperas ng Pasko................................Lunes, Disyembre 24, 2018 ..........  Serbisyo mula Lunes hanggang Biyernes, 

 walang mga biyahe pagkatapos ng 8pm.
Araw ng Pasko .....................................Martes, Disyembre 25, 2018 ......... Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
Bisperas ng Bagong Taon ....................Lunes, Disyembre 31, 2018 .......... Regular na serbisyo mula Lunes hanggang Biyernes.
Araw ng Bagong Taon ..........................Martes, Enero 1, 2019 ................... Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
Araw ni Martin Luther King Jr. ..............Lunes, Enero 21, 2019 .................. Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
Araw ng Presidente ..............................Lunes, Pebrero 18, 2019 ............... Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
Araw ng Seward ...................................Lunes, Marso 25, 2019.................. Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
Araw ng Paggunita ...............................Lunes, Mayo 27, 2019 ................... Walang serbisyo, sarado ang lahat ng opisina.
*Ang iskedyul ng serbisyo sa piyesta opisyal ay angkop sa mga serbisyo ng People Mover at AnchorRIDES.

ISKEDYUL NG SERBISYO TUWING HOLIDAY*

MGA KAHULUGAN
Pagkakahanay Ang dinadaanan ng bus.
Dalas ng serbisyo Gaano kadalas dumarating ang bus sa partikular na ruta.
Pagkamaasahan ng serbisyo Ang kakayahan ng bus na palaging mapanatili ang kanilang iskedyul. 
Pagbibigay-serbisyo sa oras Gaano kadalas dumarating ang mga bus ng hanggang limang minuto pagkatapos ng naka-iskedyul 

na oras. Ito ang pantukoy sa pagkamaasahan ng serbisyo.
Haba ng Serbisyo Ang oras nagsisimula ang serbisyo sa umaga hanggang sa pagtatapos nito sa gabi.
Oras ng biyahe Ang haba ng oras ng pagbibiyahe ng bus mula sa isang hintuan patungo sa susunod.
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Ang haba ng oras ng pagbibiyahe ng bus mula sa isang hintuan patungo sa 
susunod.
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gabi.
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IMPORMASYON TUNGKOL SA KONTAK SA PAMPUBLIKONG TRANSPORTASYON

Anunsiyo
Alamin kung paano nakakatulong ang anunsiyo ng transportasyon sa inyong programa sa pagpapalaganap. 

Kontakin ang Alaska Channel sa 907.777.7700 o email: Yael@alaska.org

Rideline............................................................... 907.343.6543

Alaska Relay (para sa may kapansanan  
sa pandinig) ................................................... 1.800.770.8973

People Mover – Serbisyo ng  
Bus na may Pirmihang Ruta
Website: www.peoplemover.org
E-mail: peoplemover@muni.org
Koreo: P.O. Box 196650
     Anchorage, AK 99519-6650
Serbisyo sa Parokyano........................................ 907.343.6543
 Mga Oras:  Lunes-Biyernes  8:30a-5p
 700 West 6th Avenue, Suite 109
 Anchorage, AK 99501

Fax ............................................................... 907.343.4042

RideShare – Sasakyang  
Pangkomunidad/Vanpooling
Website: www.Enterpriserideshare.com
E-mail: RideShareAK@EHI.com
Serbisyo sa Parokyano
 Mga Oras:  Lunes-Biyernes  8a-5p

AnchorRIDES – Serbisyong ADA Paratransit
Pagiging Karapat-dapat at Pagtasa para sa MOA 
Mga Oras: Lunes-Biyernes 8:30a-5p
Website: www.AnchorRIDES.org
E-mail: AnchorRIDES@muni.org
Telepono ............................................. 907.343.6543, opsyon 2
Mga Aplikasyon Fax ............................................ 907.249.8020
Serbisyo sa Parokyano at mga Pagpapatakbo
(Pinatatakbo ng MV transit – kontratista ng AnchorRIDES)
Tatanggapin ang mga tawag sa 8:30a-5p  
(Lunes-Linggo)

Mga Paunawa ng Nixle
Website: www.nixle.com

I-text ang mga pangunahing salita sa 888777 upang piliing 
pumasok
PEOPLEMOVER para sa mga balita tungkol  
sa People Mover
RIDESHARE para sa mga balita tungkol sa RideShare
ANCHORRIDES para sa mga balita tungkol  
sa AnchorRIDES
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RideShare
907.343.6543, opsyon 3 
www.Enterpriserideshare.com

Ang Carpool Program ay nagkakaloob sa mga grupo ng lima o 
mas maraming pasahero ng isang maginhawa, nagpapagaan 
ng pakiramdam na matipid na biyahe patungo sa trabaho. 
Ang mga libreng serbisyo sa pagpapares ng carpool ay 
ipinagkakaloob sa pamamagitan ng isang kontrata sa 
Enterprise RideShare. 

AnchorRIDES
907.343.6543, opsyon 2 
www.AnchorRides.org

Ang AnchorRIDES ay isang serbisyong pagbabahagi ng 
pagsakay na nagkakaloob ng mga biyahe na sumusunod 
sa iba’t ibang mga pinagkukunan ng pondo, kabilang ang 
Batas aa mga Amerikanong May Kapansanan (Americans 
with Disabilities Act, ADA) paratransit na serbisyo para sa 
mga taong may kapansanan na hindi makagamit ng sistema 
ng pirmihang ruta; mga nakatatandang mamamayan na 60 
taong gulang at mas matanda; at ibang mga pinag-uugnay 
na biyahe. Ang mga indibidwal ay maaaring karapat-dapat 
para sa AnchorRIDES sa ilalim ng maraming pinagkukunan 
ng pondo. Ang pangunahing serbisyo ay sumasaklaw sa 
hanggang ¾ na milya mula sa mga ruta ng People Mover. 
Ang mga pangunahing serbisyo ay sumasaklaw sa mga piling 
lugar sa labas ng hangganan ng pangunahing serbisyo. Ang 
mga mapa ng mga hangganan ng serbisyo ay matatagpuan 
sa AnchorRIDES.org.  

Adopt-A-Stop
Ang programang Adopt-A-Stop ay isang magandang 
paraan upang lumahok sa komunidad. Kunin ang iyong 
stop at palakasin ang iyong bisibilidad nang wala kang 
babayaran. Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa 
907.343.6543.

TUNGKOL SA PAMPUBLIKONG TRANSPORTASYON
Misyon
Upang ikonekta ang ating komunidad sa ligtas, maaasahang 
mga opsyon sa transportasyon, binibigyang-diin ang serbisyo 
sa parokyano habang nagkakaloob ng mga benepisyong 
pangkabuhayan, panlipunan, at pangkapaligiran.

People Mover 
907.343.6543 
www.PeopleMover.org

Ang ating mga bus ay nagsimulang tumakbo noong Hulyo 1, 
1974 na may 39,505 pasahero sa unang buwan. Noong 2008, 
nagtala ang People Mover ng 4,220,667 biyahe sa taong iyon.  
Ngayon, bawat karaniwang araw, mga 12,000 pasahero ang 
nasisiyahan sa pagsakay, sa isa sa aming maraming tigilan ng 
bus sa kalakhang lugar ng Anchorage at Eagle River. 

Ang fleet ng People Mover ay kinabibilangan ng moderno, 
maling gamitin, komportableng mga bus na bumibiyahe ng  
2.1 milyong milya taun-taon -- iyon ay halos 85 biyahe sa 
buong mundo.

Lupon sa Pagpapayo sa Pampublikong 
Transportasyon (Public Transit Advisory Board, 
PTAB)
Ang PTAB ay binubuo ng siyam na miyembro na itinalagang 
magpayo sa Asembleya at sa Alkalde tungkol sa mga isyu ng 
Pampublikong Transportasyon.  Ang Lupon ay karaniwang 
nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan, 
maliban sa tag-araw (Hunyo, Hulyo, Agosto).

Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan sa aming 
pahina sa web tungkol sa paglahok ng publiko.



We’re the place for 
GO-GETTERS

Go-getters don’t settle for what comes easy. 

They know what they want and go after it. If 

you’re ready to pursue an education that will 

lead you to a more rewarding job, you’re just 

our type. 

• Choose from Health Care, Business, IT or

Trades*

• Hands-on training for health care and

trades programs

• 100% online curriculum available for some

programs

chartercollege.edu  |  907.277.1000 

*For more information about our graduation rates, the median debt of students who
completed the program and other important information, please visit http://ow.ly/oSVO30dC8Dn

Wasilla • 721 W. Parks Highway
Anchorage • 2221 East Northern Lights Blvd., Suite 120
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Ang mga pasahe at presyo ng People Mover ay maaaring baguhin ng hakbang ng Asembleya ng Anchorage. AMC 11.7.030 ay 
nagsasaad na labag sa batas na tumangging magbayad ng pasahe para sa transportasyon. Ang mga pasahero ay nagbabayad 
ng pasahe tuwing sasakay sila sa isang bus ng People Mover.  Ang mga iisang pagsakay at mga pases sa Nasa Hustong Gulang/
Kabataan/Kalahating Pasahe ay maaaring bilhin sa kahon ng pasahe para sa kaparehong-araw na mga biyahe. Ipinapalagay ng 
MOA at People Mover walang pananagutan para sa nawala, nanakaw o nasirang pasahe.  
Lahat ng pagbebenta ay pinal. Walang mga pagsasauli ng ibinayad o pagpapalit.

Cash na Pasahe 
Ang kahon ng pasahe ay tumatanggap ng $1, $5, $10 at $20 U.S. currency gayon din ng mga nickel, dime, quarter at dolyar na 
coin. Mangyaring kumuha ng eksaktong pasahe dahil ang kahon ng pasahe ay hindi magbibigay ng sukli. Gumamit ng malulutong 
na perang papel at maghulog ng mga coin sa hulugan, isang coin sa isang pagkakataon upang masiguro na hindi ito magbabara. 
Ang mga resibo ng pagbabayad ay hindi makukuha sa bus. 

Mga Pasahe

Cash* Pases sa Isang 
Araw*

Pases sa Isang 
Linggo

30-Araw na 
Pases

 12-Buwan na 
Pases

Nasa Hustong 
Gulang

 $2.00  $5.00  $26.00  $60.00  $660.00 

Kalahati  $1.00  $2.50  $13.00  $30.00  $330.00 
Ang pagiging karapat-dapat sa Kalahating Pasahe ay kabilang ang mga Nakatatanda na 60 taong gulang o mas matanda at 
Kabataan na 5-18 taong gulang.
Ang mga beterano at indibidwal na may mga kuwalipikadong kapansanan ay dapat kumuha ng Card ng ID sa Kalahating 
Pasahe ng People Mover.
Ang katunayan ng pagiging karapat-dapat ay kinakailangan sa bawat pagsakay.
Ang mga batang 4 na taong gulang at mas bata ay libre kung may kasamang nasa hustong gulang na nagbabayad ng pasahe.
*Ang mga pasahe ay maaaring bilhin sa bus.

Mga Lokasyon ng Outlet
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Lokasyon Mga Oras
Downtown Transit Center
700 W. 6th Avenue
(907) 343-6543

LUNES-BIYERNES
SABADO AT LINGGO

8:30am-5:00pm
SARADO

Cash
Tseke

Credit Card
     

Dimond Transit Center
Loteng paradahan sa West End, Dimond Ctr

LUNES-BIYERNES

SABADO

LINGGO

TBD - Habang hinihintay ang 
bagong pangasiwaan
TBD - Habang hinihintay ang 
bagong pangasiwaan
TBD - Habang hinihintay ang 
bagong pangasiwaan

Cash
Credit Card     

MOA, Chugiak/ER Library
12001 Business Blvd., Suite 176
(907) 343-1531
*Sarado sa araw ng Sabago bago ang Lunes na piyesta opisyal

MARTES
MIYERKULES
HUWEBES-SABADO*
LINGGO AT LUNES

12:00pm-7:00pm
11:00am-7:00pm
10:00am-6:00pm
SARADO

Cash
Tseke

Credit Card
  

MOA, Muldoon Library
1251 Muldoon Road,  Suite 158
(907) 343-4032
*Sarado sa araw ng Sabago bago ang Lunes na piyesta opisyal

MARTES
MIYERKULES-BIYERNES
SABADO*
LINGGO AT LUNES

3:00pm-7:00pm
10:00am-6:00pm
12:00pm-6:00pm
SARADO

Cash
Tseke

Credit Card
  

MOA, Mt. View Library
120 Bragaw St.
(907) 343-2818
*Sarado sa araw ng Sabago bago ang Lunes na piyesta opisyal

MARTES AT MIYERKULES
HUWEBES
BIYERNES AT SABADO*
LINGGO AT LUNES

11:00am-7:00pm
11:00am-6:00pm
10:00am-6:00pm
SARADO

Cash
Tseke

Credit Card
  

MOA, Z.J. Loussac Library
3600 Denali Street
(907) 343-2975
*Sarado sa araw ng Sabago bago ang Lunes na piyesta opisyal

LUNES-HUWEBES
BIYERNES AT SABADO*
LINGGO

10:00am-9:00pm
10:00am-6:00pm
1:00pm-5:00pm

Cash
Tseke

Credit Card
  

Makinang Bilihan ng Tiket
Downtown Transit Center
700 W. 6th Ave.

LUNES-BIYERNES
SABADO
LINGGO

5:30am-11:00pm
8:00am-9:00pm
10:00am-6:00pm

Cash
Lamang   

*
*NASA HUSTONG GULANG LAMANG

MGA PASAHE AT PASES
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1-Pagsakay na Tiket
Ang isang-pagsakay na tiket ay magagamit para sa iisang pagsakay. 
Ang mga pasahero ay hinihikayat na mag-invest sa isang 1-Day Pass 
(Pang-isang araw na tiket) dahil maaaring kailanganin ang paglipat 
nang maraming beses bilang bahagi ng bagong sistema.

1-Araw na Pases 
Ang mga pases sa isang araw ay nagkakaloob ng walang-limitasyon 
na mga pagsakay para sa isang araw, matatapos sa 2 a.m. ng 
susunod na umaga.

Kapag bibili sa bus: sabihan ang opereytor ng bus na nais mong 
bumili ng isang pases sa isang araw bago ipasok ang pera sa kahon 
ng pasahe. Sa mga susunod na biyahe, padaanin ang pases sa isang 
araw sa diagonal slot, na ang magnetic stripe ay nakaharap sa iyo. 
Kapag bumibili nang maaga: ilubog ang pases sa pang-itaas na slot 
sa kahon ng pasahe upang isaaktibo ito. Sa mga susunod na biyahe, 
padaanin ang pases sa isang araw sa diagonal slot.

Pases sa Isang Linggo
Ang pases sa isang linggo ay nag-aalay sa mga pasahero ng walang-
limitasyong pagsakay mula sa araw na isinaaktibo ang mga ito sa 
kahon ng pasahe para sa 7 magkakasunod na araw.  Ilubog ang 
pases sa palasong nakaturo paibaba sa pang-itaas na slot ng kahon 
ng pasahe upang isaaktibo.  Sa mga susunod na biyahe, padaanin 
ang pases sa diagonal slot, na ang magnetic stripe ay nakaharap sa 
iyo.

30-Araw na Pases
Ang 30-Araw na pases ay nag-aalay sa mga ng walang-limitasyong 
pagsakay mula sa araw na isinaaktibo ang mga ito sa kahon ng 
pasahe para sa 30 magkakasunod na araw. Ilubog ang pases sa 
palasong nakaturo paibaba sa pang-itaas na slot ng kahon ng pasahe 
upang isaaktibo.  Sa mga susunod na biyahe, padaanin ang pases sa 
diagonal slot, na ang magnetic stripe ay nakaharap sa iyo.

Mga Smart Card
Ang mga smart card na iniisyu mula sa Customer Service ay maaaring 
makabawas sa oras ng pagsakay. Ang mga kard na ito ay maaaring 
malagyan ng load na mga one week pass (pang-isang linggong tiket), 
30-day pass (pang-30 araw na tiket), o annual pass (pang-isang taong 
tiket). Para sa mga bagong kostumer, may activation fee na $3. Kung 
mawala o mananakaw, ang mga sakay ay maaaring malagyang muli 
ng load sa Customer Service para sa singil sa pagpapalit na $5. Ang 
mga 30-day pass na pang-Adulto, Kabataan, at Half Fare (programa 
ng pinababang halaga ng pamasahe sa mga nakakatanda at may 
kapansanan) ay mga pamasahe lamang na maaaring i-recharge sa 
Ticket Vending Machine (TVM). Upang i-activate ang opsyong ito, i-tap 
lamang ang iyong kard sa pulang bullseye. Ang mga pamasaheng 
ini-recharge sa TVM ay hindi mapapalitam kung ang kard ay nawala 
o nanakaw. Kapag sumasakay, i-tap lamang ang kard sa pulang 
bullseye na matatagpuan sa hulugan ng pamasahe.

Mga Kalahating Pasahe 
Ang mga kalahating pases ay makukuha ng mga nakatatandang 60 
taong gulang at mas matanda, kabataang 5-18, mga humahawak ng 
Medicare Card at mga kuwalipikadong beterano o indibidwal na may 
kapansanang nagbibigay ng karapatan. Ang katunayan ng pagiging 
karapat-dapat ay kinakailangan sa bawat pagsakay.

Ang mga nakatatanda ay dapat magpakita ng inisyu ng pamahalaan 
na ID na may litrato at petsa ng kapanganakan, o kumuha ng isang ID 
sa Kalahating Pasahe. 

Ang mas matandang kabataan ay dapat maging handang magpakita 
ng katunayan ng edad sa pamamagitan ng isang ID na may litrato o 
ID ng paaralan.

Ang mga indibidwal na may mga Medicare Card ay maaaring 
magpakita ng kanilang kasalukuyang card sa opereytor ng bus, o 
kumuha ng card ng ID sa Kalahating Pasahe ng  
People Mover. 

Ang mga beterano at indibidwal na may kapansanan na nagbibigay 
ng karapatan ay kailangang magkumpleto ng isang aplikasyon para 
sa Kalahating Pasahe na makukuha online o mula sa Serbisyo sa 
Parokyano upang kumuha ng card ng ID sa Kalahating Pasahe. 

Ang mga card ng ID sa Kalahating Pasahe ay may  
$5 re-printing fee at makukuha lamang mula sa opisina ng Serbisyo 
sa Parokyano sa Downtown Transit Center, 700 W. 6th Avenue, 
Suite 109. Ang mga aplikasyon ay maaaring dalhin, ipakoreo, o i-fax. 
Itanong ang mga detalye sa Serbisyo sa Parokyano.

U-Pass
Ang mga kasalukuyang estudyante at tauhan ng University of 
Alaska Anchorage ay sumasakay nang libre sa pamamagitan ng 
pagpapadaan ng kanilang WolfCard sa diagonal slot ng kahon ng 
pasahe. Ang mga estudyante, tagapagturo at tauhan ng Alaska Pacific 
University, Charter College Anchorage at Alaska Career College ay 
sumasakay nang libre sa pamamagitan ng pagpapakita sa opereytor 
ng bus ng kanilang card ng ID sa kasalukuyang semestre. Ang 
mga estudyante ay dapat na aktibong pumapasok sa kasalukuyang 
semestre, at dapat inaprobahang gumamit ng kanilang unibersidad.

Pases na ASD Class 
Ang People Mover ay nag-aalay sa mga guro ng elementarya ng 
Anchorage School District ng opsyon na bumili ng pases ng group 
class para sa isang taon ng paaralan sa halagang $60. Itong may 
litratong ID ng Pases ng Class ay nagpapahintulot sa mga grupo 
ng hanggang 30, kabilang ang guro, mga kasamang tagatulong at 
magulang, upang gumamit ng mga bus ng People Mover para sa 
walang-limitasyong mga biyahe sa buong kasalukuyang taon ng 
paaralan. Kontakin ang Serbisyo sa Parokyano sa 907.343.6543.

Libreng Pagsakay ng Nakatatanda - Miyerkules
Mga nakatatanda, 60 taong gulang at mas matanda ay nakakasakay 
nang libre tuwing Miyerkules.  Magpakita ng may-litratong ID na may 
katunayan ng edad. Ang pasahero ay responsable para sa paghiling 
ng libreng pagsakay.

Libreng Pagsakay ng Kabataan - Mga araw ng 
Huwebes kapag tag-araw
Ang mga kabataan, 5-18 taong gulang ay nakakasakay nang libre 
sa mga araw ng Huwebes, kapag pahinga sa tag-araw ng Distrito 
ng Paaralan ng Anchorage. Ang pasahero ay responsable para sa 
paghiling ng libreng pagsakay.

Ang kabataang 4 na taong gulang at mas bata ay laging nakakasakay 
nang libre kasama ng isang nasa hustong gulang na nagbabayad ng 
pasahe.

MGA PASAHE AT PASES ipinagpapatuloy
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PAANO GAMITIN ANG PATNUBAY SA PAGSAKAY

2051 0003 0661 0670 2203 0057 0057 0694 0706 0714 2051

Mga Iskedyul
Ang numero ng ruta at direksiyon ng paglalakbay 
(papasok, palabas, pasilangan, pakanluran o loop).

Ang isang timepoint ay isang lokasyon kasama ng 
isang rutang nagpapakita kung kailan ang bus ay 
nakatakdang dumaan sa puntong iyon.  Maraming 
tigilan ng bus sa pagitan ng mga timepoint.  Laging 
gamitin ang timepoint bago ang tigilan mo.

Ang mga Numero ng Tigilan ng Bus ay tinutukoy sa 
bawat timepoint.  Ang numerong ito ay tutulong sa iyo 
na maglayag sa mga iskedyul kapag ginagamit ang 
Rideline 907.343.6543, o nag-uulat ng mga isyu sa mga 
tigilan.

Ang mga oras na nakalimbag sa BOLD ITALIC ay 
nagpapakita ng mga oras na P.M.

Ang heading na ito ay nagsasabi ng araw ng linggo para 
sa iskedyul (Karaniwang Araw, Sabado at Linggo). 

Ang mga bus ay hindi dapat umalis sa timepoint nang 
maaga.  Gayunman, ang mga bus ay itinuturing na nasa 
oras hanggang :05 pagkaraan ng nakalathalang oras.

Ang iskedyul ay maaaring basahin sa dalawang paraan. 
Sa pagbabasa sa bawat hanay mula sa itaas hanggang 
sa ilalim makikita mo ang bawat oras na tumitigil 
ang bus sa mga timepoint na nakalista sa itaas. Sa 
pagbabasa mula sa kaliwa patungo sa kanan makikita 
mo kung kailan maglalakbay ang isang bus mula sa 
isang timepoint patungo sa iba.

Ang bawat letra ay 
kumakatawan sa isang 
timepoint na may kaugnayan 
sa isang timepoint sa iskedyul.

Ang mga oportunidad sa 
paglipat ay ipinakikita sa 
pamamagitan ng mga asul 
na numero ng ruta.

Ang mga bumabagtas na kalye 
at mga punto ng interes ay 
ipinakikita upang tumulong na 
ilarawan sa iyo ang komunidad.

Mga Mapa
Ang mga palasong 
nagtuturo ay ginagamit 
upang ipakita kung kailan 
dumadaan ang isang bus 
sa magkakaibang kalye. 
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PAGPUNTA DOON SA PAMAMAGITAN NG BUS
Mga Opisina ng Pamahalaan 
Munisipal: 
AWWU 10,35,40

City Hall 10,11,20,25,30,35,40,41,92

Anchorage Health & Human Services 10,40

ML&P 20

Police 20,25

Public Works (4700 Elmore) 20,25

Pang-estado/Pederal: 
Alaska Court System 10,11,20,25,30,35,40,41,92

Alaska Job Center (Eagle St.) 10,25

Midtown Job Center 10

Muldoon Job Center 10,25,30

Eagle River Job Center 92

Alaska Public Assistance 20

Anchorage Legislative Information Office 10,40

Atwood Building (7th & F) 10,11,20,25,30,35,40,41,92

Day Labor, Minnesota & Benson 10

DMV, 1300 W. Benson 10,40

DMV, Eagle River 92

Ted Stevens Int’l Airport 40

Federal Building 10,25,35

Impormasyon para sa Bisita 
Visit Anchorage Log Cabin 10,11,20,25,30,35,40,41,92

AK Visitors & Activities Center 10,11,20,25,30,35,40,41,92

AK Public Lands Info Center 10,11,20,25,30,35,40,41,92

Z.J. Loussac Library 25

Eagle River 92

Mt. View 20,21

Muldoon Center  10,25,30,31

UAA/APU Consortium 10,20,55

Mga Museo 
Alaska Aviation Heritage Museum 40

Alaska Jewish Museum 10

AK State Troopers Museum 10,11,20,25,30,35,40,41,92

Alaska Museum of Natural History 20

Alaska Native Heritage Center 25

Anchorage Heritage Library  10,25

Anch Museum at Rasmuson Center 
10,11,20,25,30,35,40,41,92

Mga Sentro ng Pamimili 
5th Avenue Mall 10,11,20,25,30,35,40,41,92

Dimond Center 35,55,65,91

Glenn Square 21

Northway Mall 20,21,31

Sears Mall 10

Tikahtnu Commons 25

Mga Kolehiyo at Unibersidad 
UAA 10,20,55

UAA Eagle River 92

UAA University Center 10,25

Alaska Career College 25

Anchorage Charter College 10

APU 10,20,55

Wayland Baptist University 25

Mga Mataas na Paaralan 
Anchorage Christian 10

Bartlett 25

Benny Benson (SAVE II) 25

Dimond  65

East 10,20

King Career Center 10,20

Steller Alternative 10,25,35

West 10,40

Medikal 
Alaska Native Medical Center 20,25

Alaska Psychiatric Institute 10,55

Alaska Regional Hospital 30

Alaska Surgery Center 25,55

First Care, Huffman 91

First Care, Spenard 40

Lake Otis Medical Plaza 55

North Star Hospital 30

Providence Medical Center 10,20,55

V.A. Outpatient Clinic 25
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MGA OPSYON SA PAGPAPLANO NG BIYAHE
Tagaplano ng Biyahe ng Google
Ang Google ay gumagamit ng 
mga iskedyul ng People Mover, 
tunay na oras na pagtunton ng 
bus, mga datos ng tigilan ng bus 
at impormasyon tungkol sa pasahe 
upang bigyan kayo ng mga mapipili 
upang makalibot sa Anchorage.  
Bisitahin ang peoplemover.org o 
maps.google.com.  
I-download ang Google Maps app 
sa isang kagamitang mobile. 

Tekstong Mensahe  
Mga Oras ng Pagdating
Upang mahanap ang tinatayang 
oras ng pagdating ng mga bus sa 
isang partikular na tigilan, i-text ang 
numero ng ID ng tigilan ng bus sa 
(907) 312-2060. Ang ID ng tigilan 
ng bus ay ipinapaskil sa bawat 
tigilan, o mahahanap mo rin ang 
limang pinakamalapit na tigilan 
sa pamamagitan ng pag-text ng 
iyong tirahan o mga bumabagtas 
na kalye.  
Walang smart phone o data plan na 
kinakailangan. Ang mga presyo sa 
pagmensahe ay maaaring gamitin. 

Tagatunton ng Bus
Tuntunin kung nasaan ang iyong bus. Hanapin ang mga tigilan 
ng bus. Hanapin ang tinatayang oras ng pagdating sa alinmang 
tigilan. Bisitahin ang BusTracker.muni.org

LINK AK
Humanap ng isang mas mahusay na biyahe gamit ang Link AK. 
Itakda ang mga punto ng iyong simula at dulo upang humanap 
ng bisikleta, bus, pagbahagi ng mga opsyon sa pagsakay at mga 
pagmamaneho. Bisitahin ang linkak.org.

mTicket

Buy bus passes using 
your smartphone!

Download the mobile ticketing app today!
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MGA MADALING GAMITING SERBISYO
Mga Hailing Kit
Ang mga libreng hailing kit ay binubuo ng naaaninag na numero na 
madaling matukoy ang bawat ruta sa Braille, at makukuha sa opisina ng 
Serbisyo sa Parokyano.
Mga Alternatibong Anyo
Ang Patnubay sa Pagsakay ng People Mover at ibang mga nakalimbag 
na materyal ay makukuha sa malalaking letra o alternatibong anyo 
kapag hiniling at nakahanda.
Mga Mapupuntahang Destinasyon
May mga pagkakataon na ang mga tigilan ng bus ay hindi magagamit 
dahil sa konstruksiyon o panahon.  Kung ang opereytor ay naniniwalang 
ang isang tigilan ng bus ay hindi magagamit, sila ay mag-aalay ng isang 
alternatibong lokasyon bilang pagbibigay ng kaluwagan.
Pagpapatatag sa Kinalalagyan ng Silyang De-gulong at Kagamitan 
sa Mobilidad
Ang opereytor ay magtatangkang patatagin sa kinalalagyan ang 
wheelchair at mga kagamitan sa mobilidad sa pamamagitan ng 
isang 4 point tie-down at gagamitin ang nakahandang sinturong 
pangkandungan at sinturong pangbalikat sa kasiyahan ng 
pasahero. Kung ang kagamitan sa mobilidad ay hindi mapatatag 
sa kasiyahan ng pasahero, kokontakin ng opereytor ang 
dispatch at kukunin ang lokasyon at mobile number ng pasahero. 
Makikipagtagpo ang isang superbisor sa pasahero sa hintuan ng 
bus o pinagkasunduang lokasyon upang talakayin ang isyu sa 
paggamit at mag-aayos ng isang alternatibo.

Pagpapahayag sa mga Tigilan ng Bus
Lahat ng mga bus na may pirmihang ruta ay may mga sistema ng 
pagpapahayag upang awtomatikong ipahayag ang numero ng ruta, mga 
paghiling ng pagtigil at mga pangunahing interseksyon, mga tigilan at 
mga timepoint. Kung ang sistema ng pagpapahayag ay hindi gumagana, 
ang opereytor ay inaatasang pabigkas na magpahayag ng mga tigilan 
ng bus at mga lokasyon. 
Mga Pakete at mga Personal na Aytem
Ang mga pasahero ay maaaring sumakay sa bus na may mga groseri 
o ibang mga personal na pag-aari na maaaring independiyenteng 
pamahalaan nang walang tulong mula sa opereytor at isakay sa iisang 
biyahe. Ang mga dalang aytem ay dapat magkasya sa iyong kandungan 
o sa harap ng iyong lugar na nakalagay nang lubos na wala sa aisle. 
Ang mga personal na aytem na nakalagay sa likod ng mga silyang 
de-gulong o sa mga walker ay maaaring kailangang tanggalin. Dapat 
tiyakin ng mga pasaherong may mga bag para sa ileostomy o colostomy 
na ang mga bag ay wala sa daan ng opereytor kapag pinatatatag 
sa kinalalagyan ang silyang de-gulong. Ang mga parokyanong may 
sobrang bagahe ay maaaring pagkaitan ng serbisyo.
Pagsasanay para sa Biyahe
Ang Pagsasanay para sa Biyahe ay iniaalay sa mga parokyanong 
mayroon o walang kapansanan nang walang bayad. Ang Pagsasanay 
para sa Biyahe ay isang masinsinang programa sa maikling panahon 
na nilalayong turuan ang mga parokyano ng mga kasanayang 
kailangan upang ligtas at independiyenteng magbiyahe sa buong 
sistema ng Pampublikong Transportasyon ng Anchorage.  Tumawag sa 
907.343.6543 para sa impormasyon.
Serbisyong Paratransit
Ang serbisyong ADA Paratransit ay ipinagkakaloob sa 
pamamagitan ng AnchorRIDES.  Tingnan ang pahina 3.

Nakalaang tiyakin ng People Mover ang pagkakapantay-pantay, kadalian 
sa paggamit at makatwirang kaluwagan para sa mga taong may 
kapansanan. Ang ilan sa mga patakaran sa paggamit at pamamaraan 
ng People Mover ay nakabalangkas sa ibaba. Para sa karagdagang 
impormasyon o upang humiling ng isang makatwirang kaluwagan sa 
aming mga patakaran, gawain o pamamaraan bilang isang indibidwal 
na may kapansanan na karapat-dapat sa ilalim ng Batas sa mga 
Amerikanong May Kapansanan, mangyaring tumawag sa 907.343.6543, 
magpadala ng email sa PeopleMover@muni.org o pumunta online sa 
www.PeopleMover.org.  
Kalahating Pasahe
Ang mga kalahating pasahe ay makukuha ng mga nakatatandang 60 
taong gulang at mas matanda, kabataang 5-18, mga humahawak ng 
Medicare Card at mga kuwalipikadong beterano o indibidwal na may 
ADA na kapansanang nagbibigay ng karapatan. Tingnan ang mga 
Pasahe at Pases.
Ang mga card ng ID sa Kalahating Pasahe ay may printing fee at iniisyu 
sa opisina ng Serbisyo sa Parokyano sa Downtown Transit Center, 700 
W 6th Avenue, Suite 109. Ang mga aplikasyon ay makukuha online, 
humingi ng mga detalye sa Ahente ng Serbisyo sa Parokyano.
Magagamit na mga Sasakyan ng Transportasyon 
Ang lahat ng People Mover na bus ay ganap na maa-access at 
nilagyan ng elektronikong reader board at boses na tagapag-
anunsyo para sa mga pag-aanunsyo ng ruta at hintuan. Ang mga 
bus ng People Mover ay mayroon ding mga rampa ng pagpasok 
na may mga kagamitan sa pagluhod. Anumang uri ng silyang 
may gulong o kagamitan sa mobilidad ay ihahatid kung ang 
pinagsamang timbang at sukat ng kagamitan, pasahero at ang 
mga gamit nila ay kasya sa rampa, hindi humihigit sa idinisenyong 
kapasidad ng karga na 600 libra (1,000 libra para sa serbisyo 
ng Neighborhood at AnchorRIDES) at kasya sa loob ng lugar ng 
pagpapatatag sa kinalalagyan at hindi umaabot sa isle.  

Priyoridad na Upuan
Ang priyoridad na upuan ay idinisenyo sa bawat sasakyan para sa 
mga nakatatandang mamamayan at mga taong may kapansanan.  Ang 
lugar na ito ay maaari ring magbigay-daan sa mga pasaherong may 
mga silyang de-gulong o scooter. Sasabihin ng mga opereytor ng bus 
sa mga parokyanong nasa priyoridad na upuan na ibigay ang kailang 
upuan para sa mga pasaherong may kapansanan o isang pasaherong 
matanda. Ang mga opereytor ay hindi maaaring pumilit sa mga 
pasahero na ibigay ang kanilang priyoridad na upuan. Sa mga 
kalagayan kung saan ang mga tagatangkilik ay tumangging ibigay ang 
kanilang mga upuan, ang mga parokyanong gumagamit ng mga silyang 
de-gulong ay maaaring paghintayin para sa susunod na bus. 
Mga Hayop na Tagaserbisyo
Ang mga hayop na tagaserbisyo ay tinatanggap at walang 
kinakailangang permiso. Ang mga Opereytor ng Bus ay maaaring 
magtanong tungkol sa (mga) gawain na ang hayop ay sinanay na 
gampanan.  Ang mga tagaserbisyong hayop ay hindi maaaring 
pigilang sumakay dahil ang ibang pasahero ay may mga alerhiya o 
takot sa hayop. Ang mga hayop para sa therapy, ginhawa o suportang 
pandamdamin ay hindi itinuturing na mga tagaserbisyong hayop at dapat 
na nasa tagadalang may anim na panig. Ang iyong tagaserbisyong 
hayop ay dapat kumilos nang angkop at manatiling maayos na kumikilos 
at nakokontrol. Ang mga hayop ay hindi maaaring umupo sa isang 
upuan ng sasakyan at dapat manatiling nasa kandungan ng may-ari o 
nasa kanilang mga paanan. Ang mga may-ari ay responsable para sa 
pinsala o pagdumi.  

Este documento está disponible en español y se lo puede obtener solicitándolo o por Internet.
Cov ntaub ntawv no muaj sau ua Lus Hmoob raws li qhov kev thov los sis muaj nyob rau hauv online.
Ang dokumentong ito ay magagamit sa Tagalog kapag hilingin o online.
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ANG AMING DEDIKASYON SA MGA KARAPATANG SIBIL - TITULO VI
Pinapatakbo ng Municipality of Anchorage Public Transportation 
Department (Kagawaran ng Pampublikong Transportasyon ng 
Munisipal ng Anchorage) ang mga programa nito nang hindi 
isinasaalang-alang ang lahi, kulay ng balat, bansang pinagmulan, 
relihiyon, kasarian, katayuan ng pagiging kasal, edad, kapansanan o 
paghihiganti alinsunod sa naaangkop na batas.
Para sa higit pang impormasyon sa Titulo 5 ng Anchorage Municipal 
Code (Kodigong Munisipal ng Anchorage) o ang Anchorage Equal 
Rights Commission (Komisyon ng Pantay na mga Karapatan ng 
Anchorage), bisitahin ang www.muni.org/aerc
Ang Municipality of Anchorage Public Transportation Department 
ay nakalaang tiyakin na walang tao ang hindi isasama sa paglahok, 
pagkakaitan ng mga benepisyo ng mga serbisyo nito, o sumailalim sa 
diskriminasyon, batay sa lahi, kulay ng balat o bansang pinagmulan, 
gaya ng itinatadhana ng Titulo VI ng Civil Rights Act of 1964 (Batas sa 
mga Karapatang Sibil ng 1964), gaya ng sinusugan.
Tungo sa mithiing ito, layunin ng Public Transportation Department na:
• Tiyakin na ang antas at kalidad ng serbisyo sa pampublikong 

transportasyon ay ipinagkakaloob nang hindi isinasaalang-alang 
ang lahi, kulay ng balat o bansang pinagmulan;

• Tukuyin at tugunan, gaya ng naaangkop, ang hindi naaangkop 
na mataas at masamang epekto sa kalusugan ng tao at 
kapaligiran, kabilang ang mga epektong panlipunan at 
pangkabuhayan ng mga programa at aktibidad sa mga 
minoriyang populasyon at mga populasyong may maliit ang kita.

• Itaguyod ang buo at patas na paglahok ng lahat ng apektadong 
populasyon sa paggawa ng desisyon sa pampublikong 
transportasyon.

• Pigilan ang pagkait, pagbawas o pag-antala sa mga 
benepisyong may kaugnayan sa mga programa at aktibidad 
na pinakikinabangan ng mga minoryang populasyon o mga 
populasyong may maliit ang kita.

• Tiyakin ang makabuluhang akses sa mga programa at aktibidad 
ng mga taong may limited English proficiency (limitadong 
kasanayan sa Ingles - LEP).

Ang Public Transportation Director (Direktor ng Pampublikong 
Transportasyon), pangasiwaan, lahat ng empleyado ay may 
responsibilidad para sa pagsasakatuparan ng dedikasyon ng Public 
of Transportation Department sa Titulo VI. Ang Title VI Coordinator 
(Tagapag-ugnay ng Titulo VI) ay responsable para sa pang-araw-araw 
na pagpapatakbo ng programa, at tumatanggap at nag-iimbestiga ng 
mga reklamo sa Titulo VI na dumarating sa pamamagitan ng proseso 
ng mga pamamaraan.

PAANO MAG-FILE NG REKLAMO SA TITULO VI:
Ang sinumang taong naniniwala na siya ay isinailalim sa diskriminasyon 
sa ilalim ng Titulo VI batay sa lahi, kulay ng balat o bansang pinagmulan 
ay maaaring mag-file ng reklamo sa Titulo VI sa Public Transportation 
Department. Ang anumang naturang reklamo ay dapat na nakasulat 
at i-file sa Public Transportation Department sa loob ng 180 araw ng 
kalendaryo mula sa petsa ng sinasabing diskriminasyon. Para sa 
impormasyon tungkol sa kung paano mag-file ng reklamo, makipag-
ugnay sa Title VI Coordinator (Tagapag-ugnay ng Titulo VI) sa 
pamamagitan ng alinman sa mga pamamaraan sa ibaba:
Public Transportation Department - Attn: Title VI Coordinator
3600 Dr. Martin Luther King, Jr. Ave.  Anchorage, Alaska 99507
Telepono: 907-343-6543   Fax: 907-343-4042
Email: titlevi@muni.org
Ang mga nakumpletong porma ng reklamo sa Titulo VI ay maaaring 
isumite sa Public Transportation Department sa pamamagitan ng 
email, pagpapakoreo sa adres na nakalista sa itaas o nang personal 
sa tanggapan ng Customer Service sa Downtown Transit Center.
Maaari ring makuha ang kopya ng Title VI Complaint Form (Porma 
ng Reklamo sa Titulo VI) sa pamamagitan ng pagtawag sa Customer 
Service sa (907) 343-6543. Ang Public Transportation Department ay 
magkakaloob ng naaangkop na tulong sa mga nagrereklamo na may 
limitasyon sa kanilang kakayahang makipag-usap sa Ingles.

Ang mga reklamo sa Titulo VI ay maaari ring i-file sa mga sumusunod 
na organisasyon: 
Federal Transit Administration Office of Civil Rights
Attn: Title VI Program Coordinator East Building, 5th Floor - TCR
1200 New Jersey Ave., SE Washington, DC 20590 816-329-3770
Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang “Filing a Title VI 
Complaint with the FTA” (“Pag-file ng Reklamo sa Titulo VI sa FTA”) sa 
pamamagitan ng pagbisita sa http://www.fta.dot.gov/civilrights/12884.html

PROSESO NG PAGREREKLAMO SA TITULO VI
Ang sinumang taong naniniwala na siya ay naagrabiyado ng isang 
nagdidiskriminang gawaing labag sa batas batay sa lahi, kulay ng 
balat o bansang pinagmulan ng Public Transportation Department ay 
maaaring mag-file ng reklamo sa pamamagitan ng pagkumpleto at 
pagsumite ng Title VI Complaint form (Porma ng Reklamo sa Titulo VI) 
ng Kagawaran.
Sa oras na matanggap ang reklamo, ito ay pag-aaralan ng Title VI 
Coordinator upang malaman kung mayroong hurisdiksyon ang Public 
Transportation Department. Ang nagrereklamo ay tatanggap ng isang 
liham ng pagkilala na nagpapaalam sa kanya kung ang reklamo ay 
iimbestigahan ng Public Transportation Department.
Sisimulan ng Title VI Coordinator ang imbestigasyon sa loob ng 
labinlimang (15) araw ng trabaho simula nang matanggap ang 
reklamo. Ang Coordinator ay magtatalaga ng isang internal tracking 
number (panloob na numerong pansubaybay) sa porma ng reklamo.
Makikipag-ugnay ang Title VI Coordinator sa nagrereklamo sa 
paraan ng pagsulat ng hindi lalampas na tatlumpung (30) araw ng 
trabaho pagkatapos matanggap ang reklamo para sa karagdagang 
impormasyon, kung kailangan, upang imbestigahan ang reklamo. 
Ang kabiguan ng nagrereklamo na magkaloob ng hiniling na 
impormasyon sa tamang oras (sa loob ng 10 araw maliban kung ang 
Title VI Coordinator ay nagkaloob ng ibang timeline) ay maaaring 
magresulta sa administratibong pagsasara ng reklamo o pagkaantala 
sa pagkalutas ng reklamo.  Maaari ring maisara ang kaso sa 
pang-administratibong paraan kung ang nagrereklamo ay hindi na 
nagnanais na ipursigi ang kanilang kaso.
Isasagawa ang mga makatwirang hakbang upang mapanatiling 
kumpidensyal ang anumang impormasyon.  Sa minimum, ang Title VI 
Coordinator ay:
• Tutukuyin at pag-aaralan ang lahat ng mahahalagang 

dokumento, gawain, at pamamaraan;
• Tutukuyin at makikipanayam sa lahat ng mga taong may 

kaalaman sa inilabag sa Titulo VI, hal. ang taong nagrereklamo, 
mga saksi, o sinumang tinukoy ng nagrereklmo, sinumang 
sumailalim sa katulad na aktibidad o sinumang may nauugnay 
na impormasyon.

Ang imbestigasyon ay kukumpletuhin sa loob ng siyamnapung 
(90) araw pagkatapos matanggap ang reklamo. Sa pagtatapos ng 
imbestigasyon, kukumpletuhin ng Title VI Coordinator ang panghuling 
nakasulat na ulat para sa Public Transportation Director (Direktor ng 
Pampublikong Transportasyon) at Office of Equal Opportunity Director 
(Tanggapan ng Direktor ng Pantay-pantay na Oportunidad).  Magiging 
kabilang sa ulat ang buod ng kasaysayan ng reklamo, mga natuklasan 
sa imbestigasyon at kongklusyon. Kung ang paglabag sa Titulo VI ay 
natagpuang umiiral, ang mga aksyon ng pagtatama at mga hakbang 
sa pagtutuwid ay isasama sa ulat at agad na isasakatuparan.  Isang 
liham na pangwakas na nagbubuod sa mga resulta ng imbestigasyon, 
na nagsasaad ng mga natuklasan, at nagpapayo ng anumang aksyon 
ng pagtatama ay isasagawa bilang resulta ng imbestigasyon ang 
ipagkakaloob sa nagrereklamo.
Kung ang bagay ay hindi malutas, ipapaalam sa nagrereklamo ang 
kanyang karapatang umapela sa Federal Transit Administration Office 
of Civil Rights (Tanggapan ng mga Karapatang Sibil ng Pederal na 
Pangasiwaan ng Transit).  Kasama sa ibaba ang adres:
Federal Transit Administration Office of Civil Rights
Attn: Title VI Program Coordinator
Attn: Title VI Program Coordinator East Building, 5th Floor - TCR
1200 New Jersey Ave., SE Washington, DC 20590 816-329-3770
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PATAKARAN AT KALIGTASAN NG PASAHERO
Mga Pagkaantala ng Serbisyo
Kung may masamang panahon o konstruksiyon, ang People 
Mover ay maaaring makaranas ng mga pagkaantala.  May 
iba’t ibang bagay na magagawa mo upang makakuha ng 
karagdagang impormasyon.

• Tingnan ang BusTracker.muni.org upang tuntunin ang 
iyong bus sa ruta nito.

• Tawagan ang Rideline sa 907.343.6543.
• Magpatala sa Nixle sa www.nixle.com, o mag-text sa 

“PEOPLEMOVER”, “RIDESHARE” o “ANCHORRIDES” 
sa 888-777 upang pasabihan ng mga pagkaantala dahil 
sa panahon o sinuspindeng serbisyo.

• Tingnan ang www.peoplemover.org para sa mga 
nakalagay na detour

• Makinig sa radyo para sa balitang nagbibigay-alam sa iyo 
ng serbisyo ng bus

Pagkain at Inumin
Itapon ang anumang bukas na pagkain at inumin bago 
sumakay. Ang mga pagkain sa mga saradong sisidlan at 
mga inumin sa mga sisidlang pumipigil sa pagligwak ay 
ipinahihintulot at HINDI DAPAT ikonsumo habang nasa 
bus. Ang mga sisidlang may alkohol ay dapat na hindi pa 
nabubuksan at nakaselyo pa, kung hindi ay ituturing itong 
isang bukas na sisidlan at labag sa batas na dalhin sa bus. 
Nawala at Natagpuan
Kung nakaiwan ka ng aytem sa isang bus ng People 
Mover, mangyaring kontakin ang Serbisyo sa Parokyano sa 
907.343.6543. Ang mga ahente ng Serbisyo sa Parokyano ay 
walang tuwirang akses sa mga drayber. Kung ang isang aytem 
ay natagpuan, maaaring mangailangan ng 24 na oras upang 
maihatid ito sa Serbisyo sa Parokyano. Lahat ng nawala at 
natagpuang aytem ay maaari kunin sa Downtown Transit 
Center lamang, matatagpuan sa 700 W. 6th Avenue, #109. 
Ang mga aytem ay 7 araw na isasailalim sa pag-iingat.  
Ang People Mover ay hindi responsable para sa anumang 
mga bagay na naiwan sa mga sasakyan ng transportasyon o 
sa mga pasilidad ng transportasyon.  
Bawal ang Paninigarilyo
Ang paninigarilyo, kabilang ang mga elektronikong sigarilyo, 
ay hindi ipinahihintulot sa mga bus ng People Mover, sa mga 
kanlungan ng bus, mga Transit Center o nasa loob ng 20 
talampakan ng mga pasilidad ng pampublikong transportasyon 
at mga pinto ng bus.
Mga Stroller
Ang mga stroller ay tinatanggap sa mga bus pero dapat  
na nakatiklop at nakalagay sa lugar na lubos na hindi sakop 
ng aisle.
Mga Pet
Lahat ng pet ay dapat na nasa mga sisidlang may anim 
na sulok. Ang mga pet ay maaaring ipahintulot kung may 
espasyo. Ang mga Tagaserbisyong Hayop ay tinatanggap. 
Ang mga hayop ay hindi maaaring umupo sa isang upuan ng 
sasakyan at dapat manatiling nasa kandungan ng may-ari o 
nasa kanilang mga paanan. (Tingnan ang mga Makukuhang 
Serbisyo, pahina 8)
Mga Kagamitan sa Palakasan
Ang mga mahilig sa outdoor ay hinihimok na sumakay sa 
transportasyon upang masiyahan sa mga lokal na landas at 
parke. Ang mga kagamitan ay dapat na nababalutan o nasa 
bag tulad ng mga ski, ski pole tip at skate blade, at panatilihing 
wala sa aisle.

Mga Rack ng Bisikleta
Lahat ng bus ay nagtataglay ng tatlong place rack na 
nagbibigay-daan sa pangkaraniwang dalawang-gulong na 
mga bisikleta. Hindi magagawa ng mga rack na magbigay-
daan sa mga bisikletang matataba ang mga gulong sa 
panahong ito. Ang mga rack na ito ay makukuha batay sa 
unang dumating. Ang mga bisikleta ay hindi ipinahihintulot 
sa loob ng bus. Pagkatapos isakay ang isang bisikleta sa 
rack, makipagkita sa opereytor ng bus para sa iyong card 
ng bisikleta. Sa dulo ng iyong biyahe, lumabas sa harap ng 
bus at ibalik ang card ng bisikleta sa opereytor ng bus upang 
ipagbigay-alam sa kanya na kukunin mo ang iyong bisikleta 
mula sa rack. Ang People Mover ay hindi responsable para sa 
nawala o napinsalang mga bisikleta. 
Mga Payong Pangkaligtasan para sa mga Naglalakad
Maging ligtas at magpakita: ipakita ang iyong sarili sa  
mga drayber

• Magsuot ng damit na may maliwanag/mapusyaw na 
kulay at mga naaaninag na materyal. 

• Magdala ng lente kapag naglalakad sa dilim. 
• Tumawid sa isang lugar na lubos na maliwanag. 
• Tumayong malayo sa mga bus, hedge, nakaparadang 

sasakyan o ibang mga hadlang bago tumawid upang 
makita ng mga drayber. 

Maging matalino at alerto: iwasan ang mga mapanganib  
na kilos

• Laging maglakad sa bangketa; kung walang bangketa, 
maglakad na nakaharap sa trapiko. 

• Manatiling walang impluwensiya ng alkohol o ibang 
substance; ang paglalakad habang pinahina ay 
nagpapalaki ng panganib na mabangga ka. 

• Huwag ipalagay na ang mga sasakyan ay titigil; kontakin 
ang mata ng mga drayber, huwag tingnan lamang ang 
sasakyan. Kung ang drayber ay nasa isang selular na 
telepono, maaaring hindi sila nag-uukol ng sapat na 
atensiyon upang magmaneho nang ligtas. 

• Huwag umasa sa mga senyas lamang sa naglalakad; 
tumingin bago tumawid sa daan. 

• Maging aletro sa ingay ng makina o mga ilaw ng 
pag-atras sa mga sasakyan kapag nasa mga loteng 
paradahan at malapit sa mga espasyo ng pagparada  
sa kalye. 

Maging maingat sa mga tawiran: tumingin bago  
ka humakbang

• Huwag tumawid sa kalye sa harap ng isang sasakyan 
ng People Mover. Hintaying makalayo ang bus upang 
magkaroon ka ng malinaw na tingin sa kalye at trapiko.

• Tumawid sa mga kalye sa mga minarkahang tawiran o 
mga interseksyon, kung posible. 

• Sundin ang mga senyas na pantrapiko tulad ng mga 
tandang WALK/DON’T WALK (LUMAKAD/HUWAG 
LUMAKAD). 

• Tumingin sa kaliwa, kanan, at kaliwa muli bago tumawid 
sa isang kalye. 

• Magmatyag para sa mga lumilikong sasakyan; tiyakin na 
nakikita ka ng drayber at titigil siya para sa iyo. 

• Tumingin sa LAHAT ng lane na dapat mong tawirin at 
tiyaking walang hadlang sa bawat lane bago magpatuloy. 
Huwag ipalagay na dahil tumigil ang isang motorista ay 
makikita ka ng mga drayber sa ibang mga lane at titigil 
para sa iyo. 

• Huwag magsuot ng mga headphone o makipag-usap sa 
isang selular na telepono habang tumatawid. 
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ASAL AT PAGGALANG NG PASAHERO
11.70.030 Mga Ipinagbabawal na Kilos
Ang paglabag sa mga tadhana ng kabanatang ito ay dapat na 
napapailalim sa isang multang inilarawan sa Seksyon 11.70.040
A. Labag sa batas para sa isang taong nakasakay sa isang 

sasakyang pampasahero na naghahatid ng mga pasahero 
sa regular na ruta ng serbisyo sa loob ng mga hangganan ng 
Munisipalidad ng Anchorage na gawin ang mga sumusunod:

1. Manigarilyo, kumunsumo, o gumamit ng isang sinindihan 
o umuusok na pipa, cigar, o sigarilyo o anumang ibang 
produktong tabako;

2. Uminom o kumunsumo ng alkohol o maghatid ng bukas na 
mga sisidlan ng alkohol;

3. Istorbohin o guluhin ang ibang mga pasahero;
4. Itapon, alisin, ilagay, ihagis, o ibagsak ang anumang 

kalat, pagkain o inumin sa o mula sa isang sasakyang 
pampasahero, maliban sa papasok sa mga lagayang 
itinalaga para sa layuning iyon;

5. Magpatugtog ng anumang radyo, MP3 player, boombox, 
selular na telepono, instrumento ng musika o ibang naturang 
kagamitan, maliban kung nakakonekta ito sa isang earphone 
na nililimita ang tunog sa indibidwal na gumagamit;

6. Magdala ng anumang buhay na hayop maliban sa:
• Wastong nakokontrol na maliliit na hayop; o
• Isang tagaserbisyong hayop na may kasamang 

pasaherong may kapansanan o isang tagasanay;
7. Tumayo sa harap ng puti/dilaw na linyang minarkahan 

sa pasulong na bahagi ng sahig ng anumang sasakyang 
pampasahero o kumilos sa isang paraan na nakakahadlang 
sa paningin ng opereytor ng sasakyang pampasahero;

8. Sadyang umiwas o tumangging magbayad ng angkop na 
pasahe para sa transportasyon sa sasakyang pampasahero 
sa pamamagitan ng cash, pases, tiket o Smart Card sa 
paraang iniaatas;

9. Magpakita ng pases, tsapa o ibang anyo ng pasahe kapag 
alam ng taong nagpapakita ng naturang pasahe na ang 
pases, tsapa o ibang anyo ng pasahe ay hindi balido;

10. Lumabag sa mga batas sa mahalay na paghahantad o 
pagpapakita gaya ng nilinaw sa seksyon 8.10.080;

11. Sadyang humadlang, pumigil, umantala, gumambala o 
gumulo sa ligtas at episyenteng pagpapatakbo ng sasakyang 
pampasahero o sinumang opereytor ng sasakyang 
pampasahero sa pagganap ng kanyang mga tungkulin;

12. Mamahagi ng mga handbill o flyer tungkol sa anumang 
paksa o manghingi o manlimos mula sa mga pasahero;

13. Gumamit ng mapang-abusong pananalita, nang-iinsultong 
banta, o anumang ibang uri ng kahalayan o pisikal na pang-
aabuso sa isang pasahero, opereytor ng sasakyan o ibang 
pasahero;

14. Dungisan o sirain ang anumang bahagi ng isang sasakyang 
pampasahero;

15. Magdeposito ng mga likido ng katawan tulad ng dura, ihi, 
dumi, suka o dugo sa isang sasakyang pampasahero;

16. Magdala ng anumang madaling masunog o madaling 
magsiklap na mga likido, pampasabog, asido o anumang 
ibang aytem na likas na mapanganib o nakakapinsala sa iba;

17. Makipag-usap sa selular na telepono sa speaker phone;
18. Tumangging umalis sa isang sasakyang pampasahero sa 

kahilingan ng isang opereytor ng sasakyang pampasahero 
pagkatapos labagin ang seksyong ito.

Paggalang at mga Inaasahan sa Bus
Ang mga bus at pasilidad ng People Mover ay para sa lahat. Ang 
paghahatid ng halos 4 na milyong pasahero sa isang taon ay 
nangangailangan ng maraming koordinasyon at kailangang gawin 
ng lahat ang kanilang bahagi upang episyenteng gumana ang 
pampublikong transportasyon. 

Narito ang paraan upang makatulong ka: 

• Dumating nang maaga sa iyong tigilan. Huwag lapitan ang 
isang bus pagkatapos na simulan nito ang pag-alis mula 
sa curb patungo sa trapiko. Ang mga opereytor ng bus ay 
hindi magbubukas ng pinto pagkatapos lumayo mula sa 
curb. Dahil sa mga kondisyon ng trapiko at daan, maaaring 
maapektuhan ang mga oras ng pagdating ng bus.

• Tapusin ang mga pakikipag-usap sa selular na telepono at 
ihanda ang tamang pasahe o media bago sumakay.

• Maagang bigyan ng paunawa ang opereytor kung plano 
mong bumili ng isang pases sa isang araw o Patnubay sa 
Pagsakay bago maglagay ng pera sa kahon ng pasahe.

• Sumakay sa bus sa pinakamabilis na paraang posible at 
umupo. Kung walang bakanteng upuan, tumayo sa likod ng 
dilaw na linya at gamitin ang mga barandilya sa itaas.

• Bigyan ng paunawa ang opereytor kung kailangan mo ng 
tulong tulad ng pagpapaluhod sa bus, paggamit ng rampa/
pang-angat o kung magkasakit ka.

• Umalis sa priyoridad na upuan sa harap ng bus kapag 
sumakay ang mga nakatatanda at mga taong may 
kapansanan, o kapag ipinagawa ito sa iyo ng opereytor ng 
bus.

• Kung nakatayo sa isang siksikang bus, lumipat sa likod at 
bigyan ng espasyo ang ibang mga tao.

• Huwag umokupa ng higit sa isang upuan kung siksikan ang 
bus. 

• Kapag bumibiyahe nang may mga stroller itiklop ang mga ito 
at ilagay sa hindi sakop ng aisle. 

• Gumamit ng mga lagayan ng basura sa mga Transit Center 
at mga tigilan ng bus. Huwag mag-iwan ng mga papel o 
basura sa bus.

• Tiyakin na nasa iyo ang iyong mga gamit bago ka bumaba. 
Lumabas mula sa pinto sa likod maliban kung kailangan mo 
ng tulong o may bisikleta. 

• Magsuot ng mga sapatos at kamiseta sa lahat ng 
pagkakataon.

• Magsalita nang mahina kapag nakikipag-usap sa ibang mga 
tao o gumagamit ng mga selular na telepono.

• Huwag makipag-usap sa opereytor ng bus habang 
gumagalaw ang bus. 

• Habang nasa nakatakdang pahinga ang isang drayber, ang 
mga pasahero ay hindi pinahihintulutang manatili sa mga 
bus.

• Alamin at sundin ang Kodigo ng Pagkilos ng People Mover.

Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan sa aming web 
site sa ilalim ng Mga Patnubay at Patakaran sa Pagsakay.
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Route 10 travels between the Downtown Transit Center and the Muldoon Transfer Center 
via Midtown, UMed, and Northern Lights Boulevard.
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Saturday • SundayROUTE

10 Route 10 travels between the Downtown Transit Center and the Muldoon Transfer Center 
via Midtown, UMed, and Northern Lights Boulevard.
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Monday - Friday • Saturday • SundayROUTE
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Route 11 travels between City Hall and the Anchorage Senior Center via Medfra Street, 
9th Avenue, Hyder Street, 13th Avenue, and Cordova Street.
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Route 20 travels between the Downtown Transit Center and the Alaska Native Medical 
Center via 3rd & 4th Avenues, Mountain View, Northway Mall, East High School, and UMed. 
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Saturday • SundayROUTE
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Route 20 travels between the Downtown Transit Center and the Alaska Native Medical 
Center via 3rd & 4th Avenues, Mountain View, Northway Mall, East High School, and UMed. 
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Route 21 travels in a counterclockwise loop beginning on Penland Parkway at the Northway 
Mall. From Penland Parkway, the route travels on Bragaw Street, DeBarr Road, Pine Street, 
McCarrey Street, Mountain View Drive, Lane Street, and Parsons Avenue before returning 
to the Penland Parkway via Bragaw Street and Mountain View Drive. 
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Monday - FridayROUTE

25
Tu

do
r

Route 25 travels between the Downtown Transit Center and V.A. Outpatient Clinic via  
A & C Streets, Tudor Road, the Alaska Native Medical Center, and Muldoon Road.
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Saturday • SundayROUTE
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Route 25 travels between the Downtown Transit Center and V.A. Outpatient Clinic via  
A & C Streets, Tudor Road, the Alaska Native Medical Center, and Muldoon Road.



30INILATHALA HUNYO 2018



31 INILATHALA HUNYO 2018

Monday-FridayROUTE
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Route 30 travels between the Downtown Transit Center and the Muldoon Transfer 
Center via Cordova Street, 15th Avenue, Alaska Regional Hospital, and Debarr Road.
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Saturday • SundayROUTE
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Route 30 travels between the Downtown Transit Center and the Muldoon Transfer 
Center via Cordova Street, 15th Avenue, Alaska Regional Hospital, and Debarr Road.
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Monday - Friday ROUTE
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Route 31 travels between Northway Mall, the DeBarr and Muldoon Transit Hub, and Centennial 
Village via Penland Parkway, 4th Avenue, Turpin Street, Oklahoma Street, 6th Avenue, Muldoon 
Road, Creekside Center Drive, and Peck Avenue. 
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Saturday • SundayROUTE
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Route 31 travels between Northway Mall, the DeBarr and Muldoon Transit Hub, and Centennial 
Village via Penland Parkway, 4th Avenue, Turpin Street, Oklahoma Street, 6th Avenue, Muldoon 
Road, Creekside Center Drive, and Peck Avenue. 
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Monday - Friday • Saturday • SundayROUTE
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Route 35 travels between the Downtown Transit Center and the Dimond Transit Center 
via Valley of the Moon Park and Arctic Boulevard.



40INILATHALA HUNYO 2018



41 INILATHALA HUNYO 2018

Monday - FridayROUTE
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Route 40 travels between the Downtown Transit Center and the Ted Stevens Anchorage 
International Airport via Spenard Road.
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Saturday • SundayROUTE
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Route 40 travels between the Downtown Transit Center and the Ted Stevens Anchorage 
International Airport via Spenard Road.
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Monday - Friday • Saturday • SundayROUTE
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Route 41 travels from City Hall to the Anchorage Museum, Bluff Drive, Richardson Vista 
Road, Ivy Street, and Hollywood Drive and returns to City Hall.
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Monday - Friday • Saturday • SundayROUTE
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Route 55 travels between the Dimond Transit Center and UMed via Abbott Road, Lake 
Otis Parkway, and Providence Drive.
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Monday - Friday • Saturday • SundayROUTE
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Route 65 travels between the Dimond Transit Center and the intersection of Spenard & 
Wisconsin via Dimond Boulevard, 88th Avenue, Jewel Lake Road, and Spenard Road.
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Monday - FridayROUTE
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Route 91 is a limited-stop commuter route that travels to and from Huffman / Oceanview 
from the Dimond Transit Center via the Old Seward Highway.
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1450 1863 1863 1450

6:32 7:04
3:35 4:10
4:10 4:45
4:11 4:46
5:12 5:49
5:13 5:50
6:10 6:47

5:47 6:17
5:48 6:18
6:47 7:21
6:48 7:22
7:14 7:48
7:15 7:49
4:20 4:54

MONDAY-FRIDAY

ROUTE 92 • OUTBOUND (Green Zone)
Downtown Transit Center - 
Eagle River Transit Center

ROUTE 92 • INBOUND
Eagle River Transit Center - 
Downtown Transit Center 

P.M. times are represented in bold italic

A
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Monday - Friday
Route 92 is a commuter express route that stops at the Downtown Transit Center and the 
Eagle River Transit Center via the Glenn Highway.
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