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إل اللقاح
باراترانزيت (:)Paratransitتدعم الوصولى
باراترانزيت خدمة نقل خاص��خاص غير القادرين علىاستخدام الحافلة أو الترام العادي أو منظومةبارت ()BART
فسهم وذلكبسبب إعاق ٍة أو مشكل ٍة صحية (دائمة أومؤقتة).تقدم أنظمة النقل العام خدمةباراترانزيت كواحدة من متطلبات
بأن
قانونا�مريكيين المعاقين (.)ADA

باراترانزيتشرق الخليج
المناطق المخدمة:

رفيل.فيرمونت .هايوارد.
لسيريتو .إلسوبرانتي .إمي
ألميدا .ألباني.بيركلي .كاستروفالي .إ
نسينغتون .ميلبيتاس (مناطق مختارة).نيوارك .أوك�ند.بيدمونت.بينول (مناطق مختارة).
كي
تشموند.سانلياندرو.سانبابلو.يونيونسيتي.
ري
فراتبا�تصالبالرقم:
لس
يمكن��خاص المسجلينفيباراترانزيتشرق الخليج حجز ا
.18005558085

الحجوزات:

يمكنللركاب ال مؤهلين أنيقوموا بالحجز مجانا ً على موقع أوك�ند كوليزيوم book free
 reservations to the Oakland Coliseumبعدترتيب موعدللقاح علىموقع
 MyTurnدوري.
م�حظة:تقدمباراترانزيتشرق الخليج خدمة النقل من وإلى أيموقع�يعطىفيه اللقاح من
لسيارة.
داخل ا
لتعرف اذا كنت مؤ ه�ً ،زرموقع ا�ليةلباراترانزيتشرق الخليج Eligibility for East
Bay Paratransit.

معايير ا�لية:

لتقديم الطلب :انقر هنالتنزيلنسخة مناستمارة  ADAوتعليمات عمليةتقديم الطلب.بعدإتمام
ملء الطلباتصلبالرقم  5102875000أو أرسلبريد الكتروني إلى
us.eastbaycertification@transdev.comلطلب مقابلة��لية.
م�حظة :هناك أهليةمؤقتةلمدة 30يوما ً�ولئك اللذينيعانون من مصاعبفي استخدام النقل
العام ويرغبونباستخدامباراترانزيتشرق الخليجلل ذهاب إلىموقع اللقاح والعودة من ه.يرجى
أخذ العلم أن إصدار ا�لية المؤقتةقديستغرق  5أيام أو أكثر.

كيفتركب:
معلومات ا�تصال:

ver: 04-23-21

فية الركوب ،انظر  East Bay Paratransit RiderGuideدليل
لمزيد من المعلومات عن كي
الراكبفيباراترانزيتشرق الخليج .
هلتحتاجلمزيد من المعلومات؟اتصلبالرقم 5102875000
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خدمة إيزي دازيت ()Easy Does It

المناطق المخدمة:

بيركلي .ألباني

الحجوزات:

لشديدة ولكبار
فة��خاص ذوي ا�عاقة ا
فضة التكل
تقدم أيزي دازيت خدمةنقل مجانية ومنخ
لسن.نقدم خدمة الرح�ت ذ هابا ً وعودة ً�ماكن مواعيد اللقاحفي مدينةبيركلي وغولدن غيت
ا
فيلدزفي ألباني.
لطلب رحل ة ،حدد موعدلقاح أو�ً منثماتصلبخدمات الطوارئفي ايزي دازيت على الرقم
(.2111-704 )510

معايير ا�لية:

لستين ومافوق و /أو المعوقين مؤهلونل��ت مجانية ذ هابا ً وعودة ً
سكان ألباني من عمر ا
لمواعيد اللقاحفي غولدن غيتفيلدز.
سكانبيركلي من ذوي ا�عاقات الجسدي ة الشديدةقديكونوا مؤ هلينلرح�ت ذ هابا ً وعودة ً إلى
لسن والمعاقين،
أماكن مواعيد اللقاحفي مدينةبيركلي مجانا ًبوجودقسائم��تبيركليلكبار ا
فة الـ  15دو�را ً (وليسلدي هم
وبقيمة  15دو�را ًبدون ها .أولئك اللذين�يستطيعونتحمل كل
قسائم)يمكن أنيكونوا مؤهلينلنقل مجاني.
اعرف إذا كنت مؤ ه�ً عن طريقا�تصالبخدمات الطوارئ�يزي دازيت على الرقم ()510
.2111-704

كيفتركب؟:

فية الركوب،اتصلبخط خدمات الطوارئ�يزي دازيت ()510
لمزيد من المعلومات حول كي
فحة ا�نترنت الخاصةبايزي دازيت علىموقع خدمات النقل.
 2111-704أو راجع ص

معلومات ا�تصال:

هلتحتاجلمزيد من المعلومات؟ اتصلبخط خدمات الطوارئ�يزي دازيت (-704 )510
.2111

ver: 04-23-21
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تفا /ويلز) ()LATVA/Wheels
نقلفي وادي ليفرمور امادور�
سلطة ال
المناطق المخدمة:

فرمور
دبلن.بليزينتون.لي
فرات مجانية على الخدمات الموجودة ويلز
فرمور امادورس
تقدمسلطة النقلفي واديلي
( )Wheelsورابيد ( )Rapidو دايل ارايد ( )Dial-a-Rideمن وإلىموقعلقاحكوفيد19-
فرةاتصل ب دايل ارايد ( )Dial-a-Rideعلى
فرمور.لحجزس
في دبلن وبليزنتون ولي
الرقم:
.9254557510

الحجوزات:

فرة مجانيةيتوجب على الركابابرازتأكيد ورقي أورقمي
م�حظة:للحصول علىس
فس اليوم عند الركوب .وعند ا�تصال والحجز،يجب على ركاب
يثبت موعد اللقاحفين
فرة.
لس
دايل ارايد ()Dial-a-Rideتبيان أنلقاحكوفيد 19-هوسبب ا

لتعرف إذا كنت مؤ ه�ً ،زر موقع  Dial-A-Ride Eligibilityا�ليةلدايل ارايد.
معايير ا�لية:

كيفتركب:
معلومات ا�تصال:

لتقديم الطلب :انقر هنا لتنزيلنسخة من الطلب أواتصلبالرقم  9254557500كي
يرسللكالطلب .و كخيار آخر،يمكنك زيارة مكتبا�دارة ل ويلز ( )Wheelsوالكائن
فورنيا .94550
فرمور ،كالي
في  1362روتان درايف،لي

فية الركوب انظرTri-Valley Wheels:ترايفالي ويلز.
لمزيد من المعلومات عن كي
هلتحتاجلمزيد من المعلومات؟اتصلبالرقم 9254557500

خدمةباراترانزيتبليزينتون
المناطق المخدمة:

فرمور (مناطق مختارة).سان رامون (مناطق مختارة).
بليزنتون .دبلن (مناطق مختارة).لي

الحجوزات:

��راد
فرات مجانية من وإلى مواقعلقاحكوفيد19-
تقدم خدمةباراترانزيتبليزينتونس
فرة
اللذينأتموا ملءحساب هم على رايدر ( )Riderوتلقواتأكيدا ً أنقدتم أدراج ه .لحجزس
اتصلبالرقم:
.9253981045

معايير ا�لية:

ver: 04-23-21

لتعرف إذا كنت مؤ ه�ً ،زر موقع  Pleasanton Ridersركاببليزينتون أواتصلبالرقم
.9253981045
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خدمةباراترانزيتبليزينتون

لتقديم الطلب :انقر هنا لتنزيلنسخة من الطلب أواتصلبالرقم  9253981045كي
يرسللكالطلب.
كيفتركب:
معلومات ا�تصال:

فية الركوب ،انظر Pleasanton Rides Rider Guideدليل
لمزيد من المعلومات عن كي
فراتبليزينتون .
الراكبلس
هلتحتاجلمزيد من المعلومات؟اتصلبالرقم 9253981045

يتي
خدمةباراترانزيتيونيونس
المناطق المخدمة:

الحجوزات:

يونيونسيتي (مع خدمة محدودةلجنوب هايواردوشمالفيرمونت ونيوارك)
فرات مجانية من وإلىموقعلقاحكوفيد19-للركاب
تقدم خدمةباراترانزيتيونيونسيتيس
فرةاتصلبالرقم:
الحاصلين على أهلية معتمدة.لحجزس
.5104761500
فورنيا على الرقم 18007352929
لسمع ا�تصالببدالة كالي
يجب على الركاب ضعاف ا
لترتيب موعد.

معايير ا�لية:

كيفتركب:
معلومات ا�تصال:

يجب أنيكون الركاب معتمدي ا�ليةليتمكنوا مناستخدام خدمةباراترانزيتيونيون
سيتي.
لتقديم الطلب :انقر هنا لتنزيلنسخة من الطلب أواتصلبالرقم  5106755373كي
يرسللكالطلب.
فية الركوب ،انظر  Union City Rider Guideدليل الراكب
لمزيد من المعلومات عن كي
فييونيونسيتي.
هلتحتاجلمزيد من المعلومات؟اتصلبالرقم 9253981045

لوصول�لميدا Access Alameda Guide to Transportation
لنقل المتاح،انظر ا
فية عن ا
لمعلومات إضا
كبار
لنقلل
ليل خدمات ا
 Services for Seniors and People with Disabilities in Alameda Countyد
قينفيمقاطعة ألميدا .
السن والمعا

ver: 04-23-21
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