तपाईंको जानकारीको लागि

हिकि किााँ ककन्न सककन्छ ?

पाराट्रान्जिट भनेको घरको नन्िकको दोबाटो सम्म पग्ु ने

WRTA Customer Service Center
60 Foster Street
Worcester, MA 01608

सेवा हो । सुरक्षित भएमा अनरु ोध अनुरुप घर सम्मै
सेवा प्रदान गररनेछ ।
WRTA ले “एक यात्राको दौरान साबबकका यात्रु र/वा
हे रचाह गने व्यन्तत/साथीले चालकको सहयोगबबना र
एउटा भजदा बढी सीट नओगट्ने गरी” बोतने सामानको
हद तोकेको छ ।
यस नीततलाई अनुसरण नगनााले तपाईंलाई सेवाबाट
वन्चचत गररन सतछ ।
चालक तथा अजय कमाचारीले टटप्स/बन्तसस ललन
लमल्दै न । तपाइले धजयवाद टदन चाहे मा तनम्नललखित
ठे गानामा पत्राचार गना सतनह
ु ु जछ :
WRTA Administrator
Worcester Regional Transit Authority
60 Foster Street, 3rd Floor
Worcester, MA 01608
www.therta.com

कहिल्यै पनन बसमा यात्रा िनभ
नु एको छै न ?
के हि समस्या छै न । िाम्रा यात्रा प्रहिक्षकसँग बसमा
चढ्नुिोस र बस जता जान्छ त्यतै जानुिोस ।
सम्पकक ः टेस नाम गरे को व्यहिलाई 508.453.3451
मा अथवा
इमेलः ttrainer@therta.com

पाराट्रान्न्जि
संबन्धी
जानकारी
www.wrtaparatransit.com

508-791-9782
Option 3

WRTA Customer Service Center
60 Foster Street
Worcester, MA 01608
508.791.9782
िुल्ने समय
सोमवार — शुक्रबार बबहान ७: ०० दे खि बेलुकी ७:००
शतनवार — ववहान ९:०० बिेदेखि बेलक
ु ा ५:३० बिेसम्म

WRTA तपाईंको प्रततक्रक्रयाको स्वागत गदा छ। तपाईंको
प्रश्न, टटप्पणीहरू, उिुरी 508-791-9 7 8 9 मा वा
www.therta.com/feedback/ मा सम्पका गनुह
ा ोस ्

पाराट्रान्न्जि भनेको के िो ?
ADA Complementary पाराट्रान्जिट सेवा शारीररक

रुपमा अशतत व्यन्ततहरुका लागग हो िसका कारण

उनीहरु उपलब्ध बस गड्
ु ने तनयलमत रुट प्रयोग गना

सतदै नन । ADA सेवा ललनका लागी आफै उपन्स्थत

भएर तनवेदन टदनप
ु दा छ र शारीररक अशततता भएका
अमेरीकी नागररकसम्बन्जध ऐनको तनदे लशका अनरु
ु प

योग्य हो क्रक है न भनी तनधाारण हुनेछ । ADA सेवा
प्राप्त गना तनवेदन सम्बजधी परामशा भेटका लागग
508.752.9283 option one मा फोन सम्पका गनह
ुा ोस ।
ADA का यात्रह
ु रु Worcester लभत्र तथा WRTA को
शहरभजदा बाटहरी भागको रुट वरपर ३/४

माइलसम्मको दरू ी सम्म िहाँकटह पतन यात्रा गना
सतछन ।

यात्रा कसरी तय िने ?
यात्रा तय गनाकालागग 508-752-9283 मा हप्ताको

सातै टदन बबहान ८ बिे दे खि ४:३० बिे सम्म सम्पका
गना सक्रकनेछ । सम्पका गदाा यात्रा गने टदन भजदा ७
टदन अतघ दे खि सम्पका गना सक्रकनेछ तर टढलोमा १

टदन अतघ ४:३० बिे सम्ममा फोन गरर तय गररसतनु
पनेछ ।

यात्रा तय िर्ाु
फोन उठाउने व्यन्ततलाई आपनो नाम, तपाइलाई

वपकअप गने सही ठे गाना र तपाइ ओलाने सही ठे गाना,

तपाईको भेटघाटको समय र फकाने समयबारे िानकारी,
तपाइले टहड्डुल गना सहयोग गने उपकरण, तपाइसँग
वपलसए, सहयात्री वा कुनै सहयोगी िनावार साथमा
रहनेछन क्रक भजने िानकारी टदनह
ु ोस ।

Worcester मा सेवा प्रर्ान िने हर्न र समय
हप्ताटदन 4:50 AM- 10:22 PM
शतनवार 5:50 AM-10: 35 PM
आइतवार 9:15 AM 7: 35 PM

यटद तपाइलाइ हे रचाह गने व्यन्तत (वपलसए) भएको

फोन आएन भने ?
CMTM Dispatch Office लाई 508.453.3423 मा बबहान
५:१५ दे खि ८:०० बिेसम्म र टदउसो ४:३० बिेदेखि
बेलक
ु ा ८:४५ बिेसम्म फोन गनह
ुा ोस ।
बबहान ८:०० दे खि टदउसो ४:३० बिेसम्म PBSI Office
508.752.9283 मा फोन गनह
ुा ोस । .
तनम्न

िबर नगरी

ललखितको
पररभाषा हाम्रो
वेवसाइटमा

अनुपन्स्थत नहुनु

प्राप्त गना

होला

सक्रकजछ :

भाडा कनत लाग्छ ?
$ 2.75 सहरमा - एउटा तररका

ठीक समयमा िनने यात्रा, हिलो िनने यात्रा, छनिे का यात्रा,
अनप
न न्थित रिे को र हिलो रद्द भएका यात्रा

$ 3.00 एक शहर टाढा - एउटा तररका

वपकअप गने समयको २० लमनेटलभत्र तथा तपाइको

$ 3.25 दई
ु सहर टाढा - एउटा तररका

भेटघाट गने समयलाइ टढलो नहुने गरी आइपग
ु ेको
वाहनलाई ठीक समयमा आएको मातननेछ । तपाइ

िण्डमा उतत व्यन्ततले लसत्तैमा यात्रा गदा छन ।

$ 3.50 तीन सहर टाढा - एउटा तररका

तपाइका सहयात्रीले तपाइले ितत पैसा ततनभ
ुा एको छ

सबै ADA पैराट्रान्जसट राइडरहरूसँग एक प्रीपेड भाडा भुततान

गाडी दे खिने कुनै स्थानमा आइपग्ु नु पनेछ । अको

िाता हुनुपछा । सवारहरू र साथीहरूका लागग िेत िाताबाट

वपकअपको लागग प्रस्थान गनुा अतघ चालकले

तपाइले यात्रा गदाा सहयात्री पतन ल्याउन पाउनह
ु ु नेछ;
त्यन्त्त नै पैसा ततनप
ुा ने हुजछ । सबै WRTA बसमा
सेवाटदने िनावार ल्याउने अनम
ु तत टदइएको छ । सबै

प्रकारका सच
ु नाहरु सन्िलै बखु िने िाकामा र ववलभजन
भाषाहरुमा उपलब्ध छ ।

कटौती गररनेछ।

२० लमनेटको दौरान गाडी दे खिने सड्कको छे उ वा

िम्मा ५ लमनेट कुनेछ ।

