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Chương trình tài trợ Clean Cars for All của Air District giúp
cư dân Vùng Vịnh mua được những chiếc xe sạch nhất
Các cư dân có mức thu nhập thấp có thể đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp lên tới $9,500 để mua
xe giữ sạch không khí
SAN FRANCISCO – Air District Vùng Vịnh đang mời cư dân Vùng Vịnh đăng ký tham gia chương trình
tài trợ Clean Cars for All (Xe Sạch Cho Tất Cả), với số tiền tài trợ tới $9,500 đối với những thành viên
có mức thu nhập thấp của các cộng đồng bị ảnh hưởng không cân xứng do vấn đề ô nhiễm không khí
để thải bỏ xe cũ và thay thế chúng bằng những chiếc xe lai, xe điện hoặc xe lai sạc điện, hoặc nhận Thẻ
Clipper để đi lại bằng phương tiện công cộng.
Air District đã phát động chương trình mới này như là một phần nỗ lực to lớn nhằm đảm bảo rằng các
loại xe giữ sạch không khí sẽ là lựa chọn hợp lý cho toàn bộ cư dân trên khắp Vùng Vịnh. Quyền tiếp
cận công bằng với các phương tiện giữ sạch không khí cũng đảm bảo rằng tất cả cư dân Vùng Vịnh đều
được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng thấp hơn cũng như cải thiện trải nghiệm lái xe.
“Chương trình Clean Cars for All thậm chí còn là sân chơi dành cho những cư dân có mức thu nhập
thấp khi lựa chọn giữa những chiếc xe chạy bằng khí đốt truyền thống và xe giữ sạch không khí”, Ông
Jack Broadbent, Viên Chức Điều Hành của Air District, chia sẻ. “Việc ngày càng có nhiều xe giữ sạch
không khí lưu thông trên các tuyến đường trong Vùng Vịnh hơn sẽ giúp cải thiện phẩm chất không khí
và giảm phát thải khí nhà kính để đảm bảo một bầu không khí hít thở trong lành cho mọi cư dân trong
Vùng Vịnh.”
Cư dân có thể chọn một trong các lựa chọn phương tiện giữ sạch không khí sau đây để thay thế phương
tiện bị thải bỏ của mình:
•

Xe Điện chỉ hoạt động bằng động cơ điện. Ắc-quy xe điện có thể sạc bằng cách cắm sạc
vào ổ cắm hoặc tại trạm sạc.

•

Xe Điện Lai Sạc Điện sử dụng kết hợp giữa động cơ điện với động cơ xăng. Ắc-quy Xe Lai
Sạc Điện được sạc bằng động cơ chạy bằng xăng trong khi phanh và bằng cách cắm sạc
vào ổ cắm hoặc tại trạm sạc.

•

Xe Điện Lai sử dụng kết hợp giữa động cơ điện với động cơ xăng. Những loại xe này
không thể "cắm sạc" để "sạc điện". Động cơ chạy bằng xăng cũng hoạt động như một máy
phát điện để sạc ắc-quy trên xe các dòng xe lai.

•

Thẻ Clipper có thể được sử dụng để đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng trên
tất cả các hệ thống giao thông chính tại Vùng Vịnh.
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Người nộp đơn phải sống trong một cộng đồng đủ điều kiện được chỉ định trong Vùng Vịnh và có mức
thu nhập hộ gia đình nằm trong một khoảng giới hạn xác định dựa trên quy mô hộ gia đình. Hơn nữa,
chiếc xe cần thải bỏ phải là dòng xe được sản xuất từ năm 1996 trở về trước. Cư dân Vùng Vịnh có thể
kiểm tra trên trang web của chương trình hoặc hoàn thành đơn đăng ký tham gia để xác minh tình trạng
hội đủ điều kiện tham gia chương trình.
Một chiếc xe sạch có mức giá trung bình là $22,000 và mức giá ưu đãi trong chương trình Clean Cars
for All dao động từ $2,500 đến $9,500. Số tiền nhận được từ chương trình Clean Cars for All được dựa
trên quy mô hộ gia đình, mức thu nhập và lựa chọn phương tiện thay thế. Khoản tài trợ cho vay trung
bình để mua một chiếc xe thay thế là $14,500. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp một khoản tài trợ
lên tới $2,000 dành cho thiết bị sạc tại nhà và lắp đặt để mua một chiếc xe điện hoặc xe lai sạc điện.
Để biết thêm thông tin về cách thức nộp đơn tham gia hoặc để tìm hiểu thêm về Clean Cars for All, vui
lòng truy cập www.baaqmd.gov/cleancarsforall.

Chương trình Clean Cars for All là một phần trong California Climate
Investments (Dự Án Đầu Tư Chống Biến Đổi Khí Hậu của Tiểu bang California),
một chương trình toàn tiểu bang, cung cấp hàng tỷ Đô-la cho hoạt động Hạn
Mức Phát Thải - Mua Bán Quyền Phát Thải để giúp làm giảm phát thải khí nhà
kính, củng cố nền kinh tế và cải thiện sức khỏe cộng đồng và môi trường - đặc
biệt là tại các cộng đồng còn khó khăn.
Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh) là cơ
quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu trong khu vực Vùng Vịnh
bao gồm chín quận. Liên hệ với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
###
Air District Communications Office (Văn Phòng Thông Tin của Air District)
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
Trang Chủ của Air District | Thông Cáo Báo Chí
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