
Trên 60 tuổi và sống ở Hạt Kent (Kent County)?

ĐĂNG KÝ NGAY!
RIDELINK:

616-774-1288 HOẶC ridetherapid.org/additional-
services/ridelink

CHUYỂN TUYẾN CỘNG ĐỒNG QUẬN KENT (KENT COUNTY
COMMUNITY TRANSIT):

616-243-0876
GO!BUS - [CẦN PHẢI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẠO LUẬT VỀ NGƯỜI MỸ
KHUYẾT TẬT (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT, ADA)]:

616-456-6141 HOẶC ridetherapid.org/additional-services/go-bus

 

CẦN ĐI LẠI?

Sở Y tế Hạt Kent (Kent County Health Department) đang hợp tác với một số tổ
chức địa phương và các tài xế được trả tiền và tình nguyện để hỗ trợ các
chuyến xe cho bất kỳ người dân Hạt Kent (Kent County) nào đến và đi từ các
phòng khám tiêm vắc xin. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có thể cần một chuyến
đi thì đừng chờ đợi nữa!

HÃY GỌI SỐ 2-1-1 hoặc 1-800-887-1107

Sau khi bạn có cuộc hẹn tiêm vắc xin, hãy gọi 2-1-1. Họ sẽ hỗ trợ bạn trong
việc tìm ra lựa chọn tốt nhất để bạn đến và đi từ cuộc hẹn tiêm vắc-xin.

Người đi xe buýt?

Nếu bạn thường xuyên sử dụng The Rapid (hệ thống xe buýt tuyến cố định),
hoặc sống gần trạm xe buýt, hãy gửi email đến bkirk@ridetherapid.org để yêu
cầu vé có mã vạch điện tử miễn phí của bạn.

Khi bạn được sắp xếp cuộc hẹn tiêm vắc xin, bạn có thể được
kết nối trực tiếp với một chuyến xe thông qua một trong các cơ
quan đối tác hỗ trợ nỗ lực này.

ĐẶC BIỆT CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM:

Ridelink, Chuyển Tuyến Cộng Đồng Quận Kent (Kent County Community Transit),
Volunteers in Service, Go!Bus, Ride Your Way, Area Agency on Aging of West

Michigan, United Methodist Community House, Senior Neighbors, Hope Network,
Hành động của Cộng đồng Hạt Kent (Kent County Community Action), Đội phụ trách
Nhà thờ COVID-19 Hạt Kent (Kent County COVID-19 Church Task Force) và các tổ

chức khác khác.
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