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Dịch Vụ Chuyên Chở Người Khuyết Tật: Trợ Giúp Tiếp Cận Địa Điểm Chích Ngừa
Chuyên chở người khuyết tật là dịch vụ vận chuyển chuyên dụng dành cho những người không thể
tự sử dụng xe buýt, xe điện thông thường, hoặc dịch vụ BART do một tình trạng khuyết tật hay một
tình trạng sức khỏe (đôi khi hoặc luôn luôn). Dịch vụ chuyên chở người khuyết tật do các hệ thống
giao thông công cộng cung cấp theo quy định của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA).

East Bay Paratransit
Các Khu Vực Phục
Vụ:

Đặt chỗ trước:

Alameda ∙ Albany ∙ Berkeley ∙ Castro Valley ∙ El Cerrito ∙ El Sobrante ∙ Emeryville
∙ Fremont ∙ Hayward ∙ Kensington ∙ Milpitas (một số khu vực) ∙ Newark ∙
Oakland ∙ Piedmont ∙ Pinole (một số khu vực) ∙ Richmond ∙ San Leandro ∙ San
Pablo ∙ Union City
Những người đã ghi danh sử dụng dịch vụ East Bay Paratransit có thể xếp lịch
chuyến đi bằng cách gọi số: 1-800-555-8085. Các hành khách hội đủ điều kiện
cũng có thể giữ chỗ miễn phí với địa điểm Oakland Coliseum sau khi lấy hẹn
chích ngừa trên MyTurn.
Lưu ý: East Bay Paratransit có thể đưa đón hành khách từ bất kỳ địa điểm
chích ngừa nào không phải là địa điểm chích ngừa không cần xuống xe.
Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không bằng cách truy cập Điều
Kiện Tiêu Chuẩn Sử Dụng Dịch Vụ East Bay Paratransit.

Các Tiêu Chuẩn
Điều Kiện:

Để nộp đơn xin: Nhấp vào đây để tải xuống một bản sao Đơn Xin ADA và
hướng dẫn cách thực hiện quy trình nộp đơn xin. Sau khi quý vị đã điền đơn,
gọi số 510-287-5000 hoặc gửi email tới us.eastbaycertification@transdev.com
để yêu cầu một buổi phỏng vấn quyết định tình trạng hội đủ điều kiện.
Lưu ý: hiện có tình trạng hội đủ điều kiện tạm thời trong 30 ngày cho những
người khó sử dụng phương tiện giao thông công cộng và muốn sử dụng dịch vụ
East Bay Paratransit để đưa đón tới một địa điểm chích ngừa. Vui lòng lưu ý
rằng có thể cần phải chờ ít nhất 5 ngày để được giải quyết tình trạng hội đủ
điều kiện tạm thời.

Cách Thức Đi Xe:

Để biết thêm thông tin về cách thức đi xe, xem Cẩm Nang Hướng Dẫn dành
cho Hành Khách của East Bay Paratransit.

Thông Tin Liên Hệ:

Quý vị cần thêm thông tin? Gọi số 510-287-5000
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Các Dịch Vụ của Easy Does It
Các Khu Vực Phục Vụ:

Berkeley ∙ Albany

Đặt chỗ trước:

Easy Does It cung cấp dịch vụ xe chuyên chở miễn phí và giá rẻ cho người
khuyết tật nặng về thể chất và người cao niên. Chúng tôi đang cung cấp các
chuyến khứ hồi tới các buổi hẹn chích ngừa ở City of Berkeley và tại Golden
Gate Fields ở Albany.
Để đặt xe, lấy hẹn chích ngừa và sau đó gọi ban Dịch Vụ Khẩn Cấp của Easy
Does It tại số (510) 704-2111.

Các Tiêu Chuẩn Điều
Kiện:

Các cư dân 60+ tuổi và/hoặc cư dân bị khuyết tật có thể hội đủ điều kiện đi
xe khứ hồi miễn phí tới các buổi hẹn chích ngừa tại Golden Gate Fields.
Các cư dân Berkeley bị khuyết tật thể chất nặng có thể hội đủ điều kiện đi
xe khứ hồi tới các địa điểm chích ngừa trong hoặc gần City of Berkeley.
Phiếu Đi Xe trong Berkeley Miễn Phí cho Người Cao Niên và Người Khuyết
Tật, $15 nếu không có phiếu. Những ai không đủ khả năng trả $15 lệ phí
chuyến đi khứ hồi (và không có phiếu trợ cấp) có thể hội đủ điều kiện đi xe
miễn phí.
Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không bằng cách gọi ban Dịch
Vụ Khẩn Cấp Easy Does It tại số 510704-2111.

Cách Thức Đi Xe:

Để biết thêm thông tin về cách thức đi xe, gọi Đường Dây Điều Vận của ban
Dịch Vụ Khẩn Cấp Easy Does It tại số (510) 704-2111 hoặc xem trang mạng
của Easy Does It về Các Dịch Vụ Chuyên Chở.

Thông Tin Liên Hệ:

Quý vị cần thêm thông tin? Gọi Đường Dây Điều Vận của ban Dịch Vụ Khẩn
Cấp Easy Does It tại số (510) 704-2111.
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Livermore Amador Valley Transit Authority (LATVA/Wheels)
Các Khu Vực Phục
Vụ:

Dublin ∙ Pleasanton ∙ Livermore
Livermore Amador Valley Transit Authority hiện đang cung cấp các
chuyến đi miễn phí trên xe Wheels, Rapid, và Dial-a-Ride, đưa đón tới
bất kỳ địa điểm chích ngừa COVID-19 nào ở Dublin, Pleasanton, và
Livermore. Để giữ chỗ cho chuyến đi, gọi Dial-a-Ride tại số 925-4557510.

Đặt chỗ trước:
Lưu ý: Để đi xe miễn phí, hành khách cần phải xuất trình giấy xác
nhận hoặc thư điện tử xác nhận về buổi hẹn chích ngừa trong cùng
ngày khi lên xe. Khi gọi để giữ chỗ, các hành khách Dial-a-Ride cần
cho biết mục đích của chuyến đi là để chích ngừa COVID-19.
Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không bằng cách truy cập
trang Tiêu Chuẩn Điều Kiện Nhận Dịch Vụ Dial-A-Ride.
Các Tiêu Chuẩn Điều
Kiện:

Để nộp đơn xin: nhấp vào đây để tải xuống đơn xin hoặc gọi số 925455-7500 để đề nghị gửi đơn xin tới cho quý vị. Hoặc nếu không, quý
vị có thể tới Văn Phòng Điều Hành của Wheels tại 1362 Rutan Drive,
Livermore, CA 94550.

Cách Thức Đi Xe:

Để biết thêm thông tin về cách thức đi xe, xem Tri-Valley Wheels:
Cách Thức Đi Xe.

Thông Tin Liên Hệ:

Quý vị cần thêm thông tin? Gọi số 925-455-7555

Pleasanton Paratransit
Các Khu Vực Phục
Vụ:

Pleasanton ∙ Dublin (một số khu vực) ∙ Livermore (một số khu vực) ∙
San Ramon (một số khu vực)

Đặt chỗ trước:

Pleasanton Paratransit cung cấp dịch vụ xe đưa đón miễn phí tới các
địa điểm chích ngừa COVID-19 cho những người đã điền đơn xin và
nhận được xác nhận hiện đã có Hồ Sơ Hành Khách của họ. Để giữ chỗ
cho chuyến đi, gọi số 925-398-1045.

Các Tiêu Chuẩn Điều
Kiện:

Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không bằng cách truy cập
Pleasanton Riders hoặc gọi số 925-398-1045.
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Pleasanton Paratransit
Để nộp đơn xin: nhấp vào đây để tải xuống đơn xin hoặc gọi số 925398-1045 để đề nghị gửi đơn xin tới cho quý vị.
Cách Thức Đi Xe:

Để biết thêm thông tin về cách thức đi xe, xem Pleasanton Rides
Rider Guide.

Thông Tin Liên Hệ:

Quý vị cần thêm thông tin? Call 925-398-1045

Union City Paratransit
Các Khu Vực Phục
Vụ:

Union City (có dịch vụ hạn chế tới Southern Hayward, Northern
Fremont, và Newark)

Đặt chỗ trước:

Union City Paratransit hiện đang cung cấp dịch vụ xe đưa đón miễn
phí tới địa điểm chích ngừa COVID-19 cho những hành khách được
chứng nhận là hội đủ điều kiện. Để giữ chỗ cho chuyến đi, gọi số 510476-1500.
Hành khách khiếm thính có thể gọi California Relay (Dịch Vụ Tiếp Âm
California) tại số 1-800-735-2929 để lấy hẹn trước.

Các Tiêu Chuẩn Điều
Kiện:

Các hành khách phải được chứng nhận là hội đủ điều kiện sử dụng
dịch vụ Union City Paratransit.
Để nộp đơn xin: nhấp vào đây để tải xuống đơn xin hoặc gọi số 510675-5373 để đề nghị gửi đơn xin tới cho quý vị.

Cách Thức Đi Xe:

Để biết thêm thông tin về cách thức đi xe, xem Union City Rider
Guide.

Thông Tin Liên Hệ:

Quý vị cần thêm thông tin? Gọi 925-398-1045

Để biết thêm thông tin về phương tiện giao thông tiện dụng cho người khuyết tật, xem Cẩm Nang
Hướng Dẫn về các Dịch Vụ Vận Chuyển cho Người Cao Niên và Người Khuyết Tật ở Quận Alameda
của Access Alameda .
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