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 تدعم الوصول إلى اللقاح  (:Paratransitباراترانزيت )

ة    بسبب وذلك ( بأنفسهمBARTنقل خاص����ص غير القادرين على استخدام الحافلة أو الترام العادي أو منظومة بارت ) باراترانزيت خدم
ة أو مؤقتة(. مشكلةٍ  إعاقٍة أو ة   تقدم صحية )دائم ة النقل العام خدم  (. ADAباراترانزيت كواحدة من متطلبات قانون ا�مريكيين المعاقين ) أنظم

 باراترانزيت شرق الخليج 

ة:   المناطق المخدم

ألميدا. ألباني. بيركلي. كاسترو فالي. إلسيريتو. إلسوبرانتي. إميرفيل. فيرمونت. هايوارد. كينسينغتون.  
بيدمونت. بينول )مناطق مختارة(. ريتشموند. سان  ميلبيتاس )مناطق مختارة(. نيوارك. أو��ند. 

 لياندرو. سان بابلو. يونيون سيتي.

 الحجوزات:  

   : الرقم يمكن ���ص المسجلين في باراترانزيت شرق الخليج حجز السفرات ب��تصال ب
18005558085 . 

هلين أن يقوموا    book free reservationsبالحجز مجاناً على موقع أوك�ند كوليزيوم  يمكن للركاب المؤ
to the Oakland Coliseum  موقع بعد ترتيب موعد للقاح على  MyTurn   دوري.  

 
النقل من وإلى أي موق���يعطى فيه اللقاح من داخل  خدمة تقدم باراترانزيت شرق الخليج   م�حظة:
 السيارة. 

هلية:   معا����

ه�ً لت  Eligibility for East Bay��هلية لباراترانزيت شرق الخليج  موقع ، زر عرف اذا كنت مؤ
. Paratransit 

بعد إتمام ملء  وتعليمات عملية تقديم الطلب. ADAلتنزيل نسخة من استمارة  هنا انقر الطلب: لتقديم 
إلى  أو أرسل بريد الكتروني  5102875000بالرقم الطلب اتصل  

 us.eastbaycertification@transdev.com   .هلية  لطلب مقا����

هلية مؤقتة لمدة  هناك :حظة�� يوماً �ولئك اللذين يعانون من مصاعب في استخدام النقل العام   30أ
هاب إلى موقع اللقاح والعودة منه. يرجى أخذ العلم أن   ويرغبون باستخدام باراترانزيت شرق الخليج للذ

هلية المؤقتة قد  إصدار    أيام أو أكثر.  5ستغرق ي��

 كيف تركب: 
دليل الراكب في   East Bay Paratransit RiderGuideيفية الركوب، انظر لمزيد من المعلومات عن ك

 . باراترانزيت شرق الخليج 

 5102875000 الرقم اتصل ب هل تحتاج لمزيد من المعلومات؟  معلو����تصال: 

 

https://www.eastbayparatransit.org/news-and-alerts.htm
https://www.eastbayparatransit.org/news-and-alerts.htm
https://www.eastbayparatransit.org/news-and-alerts.htm
https://www.eastbayparatransit.org/news-and-alerts.htm
https://www.eastbayparatransit.org/news-and-alerts.htm
https://myturn.ca.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://www.eastbayparatransit.org/eligibility.htm#how-to-apply
https://www.eastbayparatransit.org/eligibility.htm#how-to-apply
https://www.eastbayparatransit.org/eligibility.htm#how-to-apply
https://www.eastbayparatransit.org/eligibility.htm#how-to-apply
https://www.eastbayparatransit.org/CMS/uploadedFiles/v3-1-PTEligApp-Long.pdf
mailto:us.eastbaycertification@transdev.com
https://www.eastbayparatransit.org/CMS/uploadedFiles/EBPTRidersGuideENG.pdf
https://www.eastbayparatransit.org/CMS/uploadedFiles/EBPTRidersGuideENG.pdf
https://www.eastbayparatransit.org/CMS/uploadedFiles/EBPTRidersGuideENG.pdf
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 ( LATVA/Wheelsسلطة النقل في وادي ليفرمور امادور )��فا/ ويلز( )

ة:   نتون. ليفرموري دبلن. بليز المناطق المخدم

  الحجوزات: 

مادور سفرات مجانية على الخدمات الموجودة ويلز )  (  Wheelsتقدم سلطة النقل في وادي ليفرمور ا
في دبلن وبليزنتون   19-إلى موقع لقاح كوفيدو( من Dial-a-Ride( و دايل ارايد )Rapidورابيد )

 ( على الرقم: Dial-a-Rideلحجز سفرة اتصل ب دايل ارايد ) وليفرمور.
 9254557510.  

 
أو رقمي يثبت موعد  رقيوللحصول على سفرة مجانية يتوجب على الركاب ابراز تأكيد  م�حظة:
-Dial-aعند��تصال والحجز، يجب على ركاب دايل ارايد ) و اليوم عند الركوب. نفس  اللقاح في

Rideهو سبب السفرة. 19-( تبيان أن لقاح كوفيد  

هلية:   معا����

ه�ً، زر موقع  إذا لتعرف    .��هلية لدايل ارايد Ride Eligibility-A-Dialكنت مؤ
 

كي ي رسل لك   9254557500لتنزيل نسخة من الطلب أو اتصل بالرقم   هنا : انقر لتقديم الطلب
روتان  1362( والكائن في   Wheelsكخيار آخر، يمكنك زيارة مكتب ��دارة ل ويلز )  و طلب.ال

 .94550درايف، ليفرمور، كاليفورنيا  
 

 . فالي ويلز  تراي Valley Wheels:-Triلمزيد من المعلومات عن كيفية الركوب انظر  كيف تركب: 

 9254557500 الرقم اتصل ب  هل تحتاج لمزيد من المعلومات؟   معلو����تصال:

 

 خدمة باراترانزيت بليزينتون 

ة:   بليزنتون. دبلن )مناطق مختارة(. ليفرمور )مناطق مختارة(. سان رامون )مناطق مختارة(. المناطق المخدم

  الحجوزات: 

  ل��اد اللذين أتموا 19-تقدم خدمة باراترانزيت بليزينتون سفرات مجانية من وإلى مواقع لقاح كوفيد 
 لحجز سفرة اتصل بالرقم:  وتلقوا تأكيداً أن قد تم أدراجه. ( Riderعلى رايدر ) ملء حسابهم 

 9253981045 . 

هلية:   معا����

ه�ً، زر موقع  إذا لتعرف    الرقم ب اتصلأو  نتوني ركاب بليز Pleasanton Ridersكنت مؤ
9253981045.  

 

https://www.wheelsbus.com/services/dial-a-ride-paratransit/eligibility/
https://www.wheelsbus.com/services/dial-a-ride-paratransit/eligibility/
https://www.wheelsbus.com/wp-content/uploads/2015/10/ADA-Application-6-3-13-2.doc
https://www.wheelsbus.com/wp-content/uploads/2015/10/ADA-Application-6-3-13-2.doc
https://www.wheelsbus.com/wp-content/uploads/2015/10/ADA-Application-6-3-13-2.doc
https://www.wheelsbus.com/rider-information/how-to-ride/
https://www.wheelsbus.com/rider-information/how-to-ride/
https://blacktietrans.com/pleasanton-rides/pleasanton-rides-riders-guide/
https://blacktietrans.com/pleasanton-rides/pleasanton-rides-riders-guide/
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كي ي رسل لك   9253981045لتنزيل نسخة من الطلب أو اتصل بالرقم   هنا : انقرلتقديم الطلب
  طلب.ال

  كيف تركب: 
دليل الراكب  Pleasanton Rides Rider Guideلمزيد من المعلومات عن كيفية الركوب، انظر 

 .نتون ي لسفرات بليز

 9253981045 الرقم اتصل ب هل تحتاج لمزيد من المعلومات؟   معلو����تصال:

 

 خدمة باراترانزيت يونيون سيتي 

ة:  ة محدودة لجنوب هايوارد وشمال فيرمونت ونيوارك(  )معيونيون سيتي  المناطق المخدم  خدم

  الحجوزات: 

للركاب  19-تقدم خدمة باراترانزيت يونيون سيتي سفرات مجانية من وإلى موقع لقاح كوفيد
هلية معتمدة.  لحجز سفرة اتصل بالرقم:  الحاصلين على أ

 5104761500.  
 

لترتيب   18007352929الرقم يجب على الركاب ضعاف الس���تصال ببدالة كاليفورنيا على 
 موعد.

هلية:   معا����

هلية ليتمكنوا من استخدام خدمة باراترانزيت يونيون سيتي.    يجب أن يكون الركاب معتمد���
 

كي ي رسل لك   5106755373لتنزيل نسخة من الطلب أو اتصل بالرقم   هنا : انقر لتقديم الطلب
  طلب.ال

  كيف تركب: 
دليل الراكب في يونيون   Union City Rider Guideلمزيد من المعلومات عن كيفية الركوب، انظر 

 .سيتي

 9253981045 الرقم اتصل ب هل تحتاج لمزيد من المعلومات؟   معلو����تصال:

Guide to Transportation Services for  Access Alamedaالوصو��لميدالمعلومات إضافية عن النقل المتاح، انظر 

lameda  CountySeniors and People with Disabilities in A   دليل خدمات النقل لكبار السن والمعاقين في مقاطعة ألميدا   . 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:b7356f3c-facd-423f-8d21-0fa751193c4a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:b7356f3c-facd-423f-8d21-0fa751193c4a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:b7356f3c-facd-423f-8d21-0fa751193c4a
https://blacktietrans.com/pleasanton-rides/pleasanton-rides-riders-guide/
https://blacktietrans.com/pleasanton-rides/pleasanton-rides-riders-guide/
https://blacktietrans.com/pleasanton-rides/pleasanton-rides-riders-guide/
https://blacktietrans.com/pleasanton-rides/pleasanton-rides-riders-guide/
https://www.unioncity.org/DocumentCenter/View/106
https://www.unioncity.org/DocumentCenter/View/106
https://www.unioncity.org/DocumentCenter/View/106
https://www.unioncity.org/DocumentCenter/View/2028/Paratransit-Brochure-2018?bidId=
https://www.unioncity.org/DocumentCenter/View/2028/Paratransit-Brochure-2018?bidId=
https://www.unioncity.org/DocumentCenter/View/2028/Paratransit-Brochure-2018?bidId=
https://secureservercdn.net/192.169.222.215/i1h.670.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/11/Access-Alameda-Guide-2018-06-28b-sm.pdf
https://secureservercdn.net/192.169.222.215/i1h.670.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/11/Access-Alameda-Guide-2018-06-28b-sm.pdf
https://secureservercdn.net/192.169.222.215/i1h.670.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/11/Access-Alameda-Guide-2018-06-28b-sm.pdf
https://secureservercdn.net/192.169.222.215/i1h.670.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/11/Access-Alameda-Guide-2018-06-28b-sm.pdf
https://secureservercdn.net/192.169.222.215/i1h.670.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/11/Access-Alameda-Guide-2018-06-28b-sm.pdf

