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نزيت (:)Paratransitتدعم الوصولإلىاللقاح
باراترا
فس هم وذلكبسبب
افلة أو الترام العادي أو منظو ةم بارت ()BARTبأن
���ص غيرالقادرينعلىاستخدام الح
باراترانزيت خدمة نقل خاص
طلباتقانونا�مريكيينالمعاقين (.)ADA
إعاق ٍة أو مشكل ٍة صحية (دائمة أومؤقتة).تقدم أنظمة النقل العام خدمةباراترانزيت كواحدة من مت

لخليج
اراترانزيت شرق ا
ب
المناطق المخدمة:

ل .فيرمونت .هايوارد .كينسينغتون.
ميرفي
لسوبرانتي .إ
سيريتو .إ
ستور فالي .إل
لباني.بيركلي .كا
ألميدا .أ
ميلبيتاس (مناطق مختارة).نيوارك .أو�ند.بيدمونت.بينول (مناطق مختارة) .ريتشموند.سان
بلو.يونيونسيتي.
لياندرو.سانبا
الرقم:
تصالب
سفراتب�
ين فيباراترانزيت شرق الخليج حجز ال
���ص المسجل
يمكن
.18005558085

الحجوزات:

لين أنيقوموا بالحجز مجانا ً على موقع أوك�ند كوليزيوم book free reservations
يمكنللركاب المؤ ه
لقاح على موقع  MyTurnدوري.
بع ترتيب موعدل
 to the Oakland Coliseumد
ى فيه اللقاح من داخل
��يعط
ليج خدمة النقل من وإلى أي موق
م�حظة:تقدمباراترانزيتشرق الخ
السيارة.
لتعرف اذا كنت مؤ ه�ً ،زر موقع �هليةلباراترانزيتشرقالخليج Eligibility for East Bay
Paratransit.

��� هلية:
معا

تنزيلنسخة من استمارة  ADAوتعليمات عمليةتقديم الطلب.بعدإتمام ملء
تقديم الطلب :انقر هنال
ل
الكتروني إلى
بالرقم  5102875000أوأرسل بريد
الطلباتصل
��� هلية.
 us.eastbaycertification@transdev.comلطلب مقا
�حظة :هناك أ هلية مؤقتةلمدة 30يوما ً�ولئك اللذينيعانون من مصاعبفي استخدام النقل العام
ليجللذ هاب إلى موقع اللقاح والعودة منه.يرجى أخذ العلم أن
ويرغبون باستخدامباراترانزيت شرق الخ
أياأو أكثر.
إصدار � هلية المؤقتة قديستغرق  5م

كيف تركب:
تصال:
���
معلو

ver: 03-19-21

في ةالركوب ،انظر East Bay Paratransit RiderGuideدليلالراكبفي
لمزيد من المعلومات عن كي
باراترانزيتشرقالخليج .

لرقم 5102875000
هلتحتاجلمزيد من المعلومات؟اتصلبا
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فا /ويلز) ()LATVA/Wheels
ي ليفرمور امادور (�
قل في واد
لطة الن
س
المناطق المخدمة:

فرمور
بلن.بليزينتون.لي
د
سفرات مجانية على الخدمات الموجودة ويلز ()Wheels
فرمور امادور
ق في واديلي
تقدمسلطة النل
بلن وبليزنتون
وفيد19-في د
ورابيد ( )Rapidو دايل ارايد ( )Dial-a-Rideمن وإلى موقعلقاح ك
سفرةاتصل ب دايل ارايد ( )Dial-a-Rideعلىالرقم:
يفرمور.لحجز
ول
.9254557510

الحجوزات:

سفرة مجانيةيتوجب علىالركابابراز تأكيد ورقي أو رقمييثبت موعد
م�حظة:للحصول على
��تصال والحجز،يجب على ركاب دايل ارايد (Dial-a-
فس اليوم عندالركوب .وعند
اللقاح فين
فرة.
وفيد 19-هوسبب الس
بيان أنلقاح ك
)Rideت

لتعرف إذا كنت مؤ ه�ً ،زر موقع � Dial-A-Ride Eligibilityهليةلدايل ارايد.
��� هلية:
معا

كيف تركب:
تصال:
���
معلو

الرقم  9254557500كييرسللك
تنزيلنسخة من الطلب أواتصلب
تقديم الطلب :انقر هنا ل
ل
كائن في  1362روتان
الطلب .و كخيار آخر،يمكنك زيارة مكتب�دارة ل ويلز ( )Wheelsوال
نيا .94550
فور
فرمور ،كالي
درايف،لي
في ةالركوب انظرTri-Valley Wheels:ترايفالي ويلز.
لمزيد من المعلومات عن كي
الرقم 9254557500
تاجلمزيد من المعلومات؟اتصلب
هلتح

اراترانزيت بليزينتون
خدمة ب
المناطق المخدمة:

يفرمور (مناطق مختارة).سان رامون (مناطق مختارة).
ليزنتون .دبلن (مناطق مختارة).ل
ب

الحجوزات:

��اد اللذينأتموا
وفيد19-ل
سفرات مجانية من وإلىمواقعلقاح ك
تقدم خدمةباراترانزيتبليزينتون
ً
صل بالرقم:
سفرةات
ملءحساب هم على رايدر ( )Riderوتلقواتأكيدا أنقدتم أدراجه .لحجز
.9253981045

��� هلية:
معا

ver: 03-19-21

الرقم
لتعرف إذا كنت مؤ ه�ً ،زر موقع  Pleasanton Ridersركاببليزينتون أواتصلب
.9253981045
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صل بالرقم  9253981045كييرسللك
تنزيلنسخة من الطلب أوات
تقديم الطلب :انقر هنا ل
ل
الطلب.
كيف تركب:
تصال:
���
معلو

في ةالركوب ،انظر Pleasanton Rides Rider Guideدليلالراكب
لمزيد من المعلومات عن كي
لسفراتبليزينتون .

لرقم 9253981045
هلتحتاجلمزيد من المعلومات؟اتصلبا

ونيوسيتي
يت ي ن
راترانز
خدمة با
المناطق المخدمة:

الحجوزات:

نيوارك)
شم فيرمونت و
يونيونسيتي (مع خدم ة محدودةلجنوب هايوارد و ال
وفيد19-للركاب
سفرات مجانية من وإلى موقعلقاح ك
تقدم خدمةباراترانزيتيونيونسيتي
لرقم:
صل با
فرةات
الحاصلين على أ هلية معتمدة.لحجزس
.5104761500
نيا علىالرقم 18007352929لترتيب
فور
تصالببدالة كالي
���
يجب علىالركاب ضعاف الس
موعد.
�� هليةليتمكنوا من استخدام خدمةباراترانزيتيونيونسيتي.
يجب أنيكون الركاب معتمد

��� هلية:
معا

كيف تركب:
تصال:
���
معلو

الرقم  5106755373كييرسللك
تنزيلنسخة من الطلب أواتصلب
تقديم الطلب :انقر هنا ل
ل
الطلب.
في ةالركوب ،انظر Union City Rider Guideدليلالراكبفييونيون
لمزيد من المعلومات عن كي
سيتي.

لرقم 9253981045
هلتحتاجلمزيد من المعلومات؟اتصلبا

��لميدا Access Alameda Guide to Transportation Services for
لمعلوماتإضافية عن النقل المتاح ،انظر الوصو
عاقين في مقاطعة ألميدا .
لسن والم
 Seniors and People with Disabilities in Alameda Countyدليل خدمات النقللكبار ا

ver: 03-19-21
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