
 

 

 
NEW PARATRANSIT RIDER’S GUIDES 

IN EFFECT AS OF SEPTEMBER 1 
 

On Thursday, September 1, Gwinnett County Transit’s new paratransit rider’s guides went into effect. 
For prospective riders thinking about using our paratransit service, they can use the What is ADA 
Paratransit guide. For current paratransit riders, they can use the Welcome to ADA Paratransit guide. 
 
 

NUEVAS GUÍAS PARA PASAJEROS DE 
PARATRANSITO EN EFECTO A 
PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 

 
El jueves 1 de Septiembre entraron en efecto las nuevas guías para pasajeros de paratránsito de 
Gwinnett County Transit. Para los pasajeros potenciales que estén pensando en usar nuestro 
servicio de paratránsito, pueden usar la guía ¿Qué es el paratránsito de la ADA? Para los pasajeros 
actuales de paratránsito, pueden usar la guía Bienvenido a ADA Paratransit. 
 
 

새로운 동반 탑승 라이더 가이드 
9월 1일부터 시행 

 
9월 1일 목요일, Gwinnett County Transit의 새로운 보조 대중교통 이용 안내가 발효되었습니다. 보조 

대중 교통 서비스 이용을 고려하고 있는 예비 라이더는 ADA 보조 대중 교통 가이드를 사용할 수 

있습니다. 현재 보조 대중 교통 이용객은 ADA 보조 대중 교통 가이드를 사용할 수 있습니다. 
 
 
For more information, please contact GC Transit Customer Service at 770.822.5010, Monday through 
Friday from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm. 

www.gctransit.com    @gctransit 

http://www.gctransit.com/


 

 

 
HƯỚNG DẪN MỚI VỀ PARATRANSIT RIDER 

CÓ HIỆU LỰC Kể từ ngày 1 tháng 9 
 

Vào thứ Năm, ngày 1 tháng 9, hướng dẫn dành cho người lái xe dù mới của Công ty Giao thông Vận 
tải Quận Gwinnett đã có hiệu lực. Đối với những hành khách tiềm năng đang nghĩ đến việc sử dụng 
dịch vụ vận chuyển người khuyết tật của chúng tôi, họ có thể sử dụng hướng dẫn ADA Paratransit là 
gì. Đối với những người lái xe dù hiện tại, họ có thể sử dụng hướng dẫn Chào mừng đến với ADA 
Paratransit. 
 
 

新的 PARATRANSIT 乘客指南 
自 9 月 1 日起生效 

 
9 月 1 日星期四，Gwinnett County Transit 的新辅助客运指南生效。对于考虑使用我们的辅助客运服务

的潜在乘客，他们可以使用什么是 ADA 辅助客运指南。对于当前的辅助客运系统乘客，他们可以使用

欢迎使用 ADA 辅助客运系统指南。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information, please contact GC Transit Customer Service at 770.822.5010, Monday through 
Friday from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm. 

www.gctransit.com    @gctransit 

http://www.gctransit.com/

