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ی
ر
دستیس به واکسن
پشتیبان برای
حمل و نقل مخصوص افراد معلول ،کم توان و ناتوان :حمایت و
ن
معلولی ،یک رسویس حمل و نقل ویژه مخصوص افرادی است که به دلیل معلولیت و یا بیماری و
رسویس حمل و نقل
تنهای از رسویسهای حمل و نقل
مشکالت سالمت (گایه اوقات و یا همیشه) ،قادر نیستند که به طور مستقل و به ی
عمویم از جمله اتوبوسهای معمویل ،اتوبوسهای رییل شهری و یا سیستم حمل و نقل پر رسعت رییل استفاده نمایند.
معلولی ،توسط سیستم حمل و نقل عمویم و به عنوان ی
ن
بخش از الزامات مربوط به قانون
رسویس حمل و نقل
آمریکایهای دارای معلولیت ( )ADAارائه یمشود.
ی

ر
ی
معلولی خلیج ررسق
رسویس حمل و نقل
مناطق تحت
پوشش:

رزرو کردن:

آالمدا ∙ ن
ر
کاستو ویل ∙ ال رسریتو ∙ ال سوبرانته ∙ امریویل ∙ فریمونت ∙ هایوارد ∙
آلبای ∙ برکیل ∙
نن
کتینگتون ∙ میلپیتاس (مناطق را انتخاب کنید) ∙ نیوآرک ∙ اوکلند ∙ پیمونت ∙ پینول (مناطق را
انتخاب کنید) ∙ ریچموند ∙ سان لیندرو ∙ سان پابلو ∙ یونیون ر
سیت
ن
معلولی خلیج یرس رق ثبت نام نمودهاند ،یمتوانند با تماس با این
افرادی که در رسویس حمل و نقل
شماره اقدام به رزرو کردن رسویسهای حمل و نقل نمایند .1-800-555-8085 :افراد واجد
ن
همچنی یمتوانند به صورت رایگان در سایت  Oakland Coliseumاقدام به رزرو کردن
یرسایط
نمایند ) (book free reservations to the Oakland Coliseum siteالبته پس از اینکه
زمانبندی واکسینه شدن خود را در نوبت من ( )MyTurnثبت نمایند.
ن
معلولی خلیج یرس رق ،یمتواند امکان رفت و آمد شما را به تمام مراکز
توجه :رسویس حمل و نقل
ن
واکست که قابلیت ورود با خودرو به آنها و دریافت واکسن در آنها فراهم نیست،
دریافت
تسهیل نماید.
برای اطالع از واجد یرسایط بودن به منظور استفاد از خدمات از واجد یرسایط بودن برای رسویس
ن
معلولی خلیج یرس رق ) (Eligibility for East Bay Paratransitدیدن نمایید.
حمل و نقل

معیارهای واجد
یرسایط بودن:

نحوه استفاده از
رسویس حمل و نقل
ن
معلولی خلیج
یرس رق:
اطالعات تماس:
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برای درخواست دادن :اینجا ( )hereرا کلیک کنید تا یک رونوشت از درخواست قانون
ن
های را برای تکمیل فرایند درخواست دانلود
آمریکایهای دارای معلولیت و
همچنی دستورالعمل ی
ی
نمایید .پس از اینکه تقاضای خود را تکمیل نمودید ،با شماره  510-287-5000تماس حاصل
فرمائید و یا به آدرس )(us.eastbaycertification@transdev.comایمییل را به منظور
ن
تعیی واجد یرسایط بودن خود ارسال فرمائید.
درخواست یک مصاحبه برای
ر
توانای استفاده از رسویس
موقت برای مدت  30روز برای افرادی که
توجه :واجد یرسایط بودن
ی
حمل و نقل عمویم را ندارند و تمایل دارند که برای رفت و آمد به مقرهای تزریق و دریافت واکسن
معلولی خلیج یرس رق استفاده نمایند ،در ر
ن
دستس است .لطفا به خاطر
از رسویس حمل و نقل
ر
داشته باشید که فرایند برریس واجد یرسایط بودن موقت ممکن است  5روز و یا بیشت طول بکشد.
ن
معلولی خلیج یرس رق ،از
برای کسب اطالعات در خصوص نحوه استفاده از رسویس حمل و نقل
ن
معلولی خلیج یرس رق (East Bay
راهنمای استفاده کنندگان از خدمات رسویس حمل و نقل
) Paratransit Rider Guideدیدن فرمایید.
ر
بیشتی نیاز دارید؟ با شماره  510-287-5000تماس حاصل فرمایید
آیا به اطالعات
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ی
معلولی ()Easy Does It
رسویس اضطراری کمک به سالمندان و
مناطق تحت پوشش:

برکیل .ن
آلبای

رزرو کردن:

 Easy Does Itبه افراد دارای معلولیت جسیم شدید و سالمندان خدمات حمل و نقل
رایگان و کم-هزینه ارائه یمدهد .ما سفرهای رفت و بر ر
گشت را به مراکز واکسیناسیون در
ن
شهر برکیل و در میدان اسبسواری ) (Golden Gate Fieldsدر آلبای ارائه یمدهیم.

معیارهای واجد یرسایط
بودن:

نحوه استفاده از رسویس
حمل و نقل:

اطالعات تماس:

ver: 04-23-21

جهت درخواست سفر ،یک وقت واکسیناسیون رزرو کنید و سپس از طریق شماره
ن
معلولی ( Easy Does It
 (510) 704-2111با رسویس اضطراری کمک به سالمندان و
 )Emergency Servicesتماس بگتید.
ساکنان ن
آلبای که  60+سال و/یا معلول هستند ،یمتوانند واجد یرسایط دریافت رسویس
سفرهای رفت و بر ر
گشت رایگان به مراکز واکسیناسیون در میدان اسبسواری ( Golden
 )Gate Fieldsباشند.
ساکنان برکیل که دارای معلولیت جسیم شدید هستند ،یمتوانند واجد یرسایط دریافت
رسویس سفرهای رفت و بر ر
گشت به مراکز واکسیناسیون در داخل و اطراف شهر برکیل
ن
معلولی به ارزش  .$15افرادی که
باشند .کوپنهای رایگان سفرهای برکیل برای سالمندان و
قادر به پرداخت هزینه سفر رفت و بر ر
گشت به مبلغ  $15نیستند (و کوپن ندارند) یمتوانند
واجد یرسایط دریافت حمل و نقل رایگان شوند.
ن
معلولی ( Easy Does It Emergency
با تماس با رسویس اضطراری کمک به سالمندان و
 )Servicesبه شماره  (510) 704-2111دریابید که آیا واجد یرسایط هستید یا خت.
ر
بیشت درباره نحوه سفر ،با خط اعزام رسویس اضطراری کمک به
برای کسب اطالعات
ن
معلولی ( )Easy Does It Emergency Servicesبه شماره (510) 704-
سالمندان و
 2111تماس بگتید یا به صفحه وب  Easy Does Itدر بخش رسویس حمل و نقل
مراجعه کنید.
ر
آیا به اطالعات بیشتی نیاز دارید؟ با خط اعزام رسویس اضطراری کمک به سالمندان و
ن
معلولی ( )Easy Does It Emergency Servicesبه شماره  (510) 704-2111تماس
بگتید.
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اداره ترابری لیورمور آمادور ویل ()LATVA/Wheels
مناطق تحت پوشش:

ن
دوبلی ،پلیسنتون و لیورمور
اداره ترابری لیورمور آمادور ویل ،خدمات حمل و نقل رایگان را با استفاده از خطوط
حمل و نقل خود ،حمل و نقل رسی ع ،و حمل نقل  Dial-a-Rideرا به مقرهای دریافت
ن
دوبلی ،پلیسنتون و لیورمور به صورت رفت و برگشت ارائه یمدهد.
واکسن کووید 19-در
برای رزرو کردن رسویس حمل و نقل ،با  Dial-a-Rideبا شماره تلفن 925-455-7510
تماس حاصل نمایید.

رزرو کردن:

توجه :برای دریافت خدمات حمل و نقل رایگان ،الزم است که مسافران تائید ن
فتییک و یا
دیجیتایل مربوط به واکسیناسیون خود برای همان روز را ارائه دهند .ن
زمای که برای رزرو
خدمات حمل و نقل تماس یمگتید ،خدمات  Dial-a-Rideباید اطمینان حاصل نماید
که هدف از رفت و آمد شما دریافت واکسن کووید 19-است.
برای اطالع از واجد یرسایط بودن برای استفاد از خدمات از واجد یرسایط بودن Dial-a-
 (Dial-A-Ride Eligibility) Rideدیدن فرمائید.

معیارهای واجد یرسایط
بودن:

برای درخواست :اینجا ( )hereرا کلیک کنید تا بتوانید اپلیکیشن را دانلود نمایید و یا
برای اینکه اپلیکیشن برای شما فرستاده شود با شماره  925-455-7500تماس حاصل
فرمایید .متعاقبا یمتوانید به ر
دفت مدیریت ویلز به آدرس 1362 Rutan Drive,
 Livermore, CA 94550مراجعه نمایید.

نحوه استفاده از رسویس
ن
معلولی خلیج
حمل و نقل
یرس رق:

ن
معلولی ،از
برای کسب اطالعات در خصوص نحوه استفاده از رسویس حمل و نقل
تری -ویل ویلز ( )Tri-Valley Wheelsدیدن فرمائید :نحوه استفاده از رسویس حمل و
ن
معلولی خلیج یرس رق (.)How to Ride
نقل

اطالعات تماس:

ر
بیشتی نیاز دارید؟ با شماره تلفن  925-455-7555تماس حاصل
آیا به اطالعات
فرمایید

ی
معلولی پلیسنتون
رسویس حمل و نقل
مناطق تحت پوشش:

ن
دوبلی (نوایح مورد نظر را انتخاب کنید) لیورمور (نوایح مورد نظر را انتخاب
پلیسنتون
کنید) سن رومن (نوایح مورد نظر را انتخاب کنید)

رزرو کردن:

ن
معلولی پلیسنتون ،رسویس رایگان حمل و نقل به مقرهای دریافت
رسویس حمل و نقل
واکسن کووید 19-را برای افراد دارای تائیدیه که نشان دهنده این است که پروفایل آنها
در سیستم ثبت شده است را دریافت و تکمیل کردهاند ،فراهم ساخته است .برای رزرو
سفر خود با شماره  925-398-1045تماس حاصل فرمایید.

معیارهای واجد یرسایط
بودن:

برای اطالع از واجد یرسایط بودن برای استفاد از خدمات به مسافران پلیسنتون
( )Pleasanton Ridersمراجعه نمایید و یا با شماره تلفن  925-398-1045تماس
حاصل فرمایید.
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ی
معلولی پلیسنتون
رسویس حمل و نقل
برای درخواست :اینجا ( )hereرا کلیک کنید تا بتوانید اپلیکیشن را دانلود نمایید و یا
برای اینکه اپلیکیشن برای شما فرستاده شود با شماره  925-398-1045تماس حاصل
فرمایید.
نحوه استفاده از رسویس
ن
معلولی خلیج
حمل و نقل
یرس رق:

ن
معلولی ،از
برای کسب اطالعات در خصوص نحوه استفاده از رسویس حمل و نقل
ن
معلولی ( Pleasanton
راهنمای پلیسنتون برای استفاده کنندگان از خدمات رسویس
 )Rides Rider Guideدیدن فرمایید.

اطالعات تماس:

ر
بیشتی نیاز دارید؟ با شماره  925-398-1045تماس حاصل فرمایید
آیا به اطالعات

معلولی یونیون ر
ی
سیت
حمل و نقل
مناطق تحت پوشش:

یونیون ر
جنوی ،فرمونت شمایل و نیوارک)
سیت (با خدمات محدود به هایوارد
ی

رزرو کردن:

معلولی یونیون ر
ن
سیت ،برای افرادی که واجد یرسایط و تائید شده
رسویس حمل و نقل
هسنتد برای واکیسنه شدن علیه کووید 19-خدمات رایگان رفت و برگشت را ارائه
یمدهد .برای رزو کردن خدمات این رسویس ،با شماره  510-476-1500تماس حاصل
فرماییید.
افراد کم شنوا برای برنامهریزی سفر خود باید با خدمات مخابر رای کالیفرنیا برای افراد کم
شنوا با شماره  1-800-735-2929تماس حاصل نمایند.

معیارهای واجد یرسایط
بودن:

افرادی که از این خدمات استفاده یمکنند ،باید معیارهای الزم برای بهرهگتی از رسویس
ولی یونیون ر
حمل و نقل معل ن
سیت را داشته باشند.
برای درخواست :اینجا ( )hereرا کلیک کنید تا بتوانید فرم درخواست را دانلود نمایید و
یا برای اینکه فرم درخواست برای شما فرستاده شود با شماره  510-675-5373تماس
حاصل فرمایید.

نحوه استفاده از رسویس
ن
معلولی خلیج
حمل و نقل
یرس رق:

ن
معلولی ،از
برای کسب اطالعات در خصوص نحوه استفاده از رسویس حمل و نقل
راهنمای یونیون ر
ن
سیت برای استفاده کنندگان از خدمات رسویس معلولی (Union City
) Rider Guideدیدن فرمایید.

اطالعات تماس:

ر
بیشتی نیاز دارید؟ با شماره  925-398-1045تماس حاصل فرمایید
آیا به اطالعات

بیشت در مورد حمل و نقل قابل ر
ر
دستیس ،از بخش راهنمای خدمات حمل و نقل برای سالمندان و
برای کسب اطالعات
ن
ر
ر
افراد دارای معلولیت و ناتوای در آالمدا کانت دستیس به آالمدا (Access Alameda Guide to Transportation
) Services for Seniors and People with Disabilities in Alameda Countyدیدن فرمائید.
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