
 

 

 

PARATRANSIT RIDERS ARE HIGH TECH! 
  

Gwinnett County Transit and Transdev are proud to 
introduce Where’s My Ride text alerts to all Paratransit 
riders.  
 

This new alert system will provide:  
  

 Reservation Reminders 

 Estimated Vehicle Arrival 

 Actual Vehicle Arrival 

 Delay Notices 
   

Where’s My Ride will also allow our Paratransit riders to 
customize their alerts, making the new system fit their 
individual needs. Riders will never have to worry about 
where their bus is or when it will arrive. It will all be available 
on Where’s My Ride. 
 

Please contact the Paratransit Reservation Desk at 
770.245.4770 for additional information on how to sign up for 
Where’s My Ride. 
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PASAJEROS PARATRANSITO SON DE ALTA TECNOLOGÍA!  

Gwinnett County Transit y Transdev son el orgullo de presentar Dónde está mis transporte alertas de texto a 

todos los pasajeros de Paratransito. 
Este nuevo sistema de alerta proveer: 
• Recordatorios de reservación 
• Hora de llegada estimada del vehículo 
• Llegada vehículo real 
• Avisos de retraso 
Dónde está mi transporte también permitirá a nuestros pasajeros Paratransito personalizar sus alertas, por lo 
que el nuevo sistema se ajuste a sus necesidades individuales. Pasajeros nunca tendrá que preocuparse a 
donde está su autobús o cuando llegará. Todo estará disponible en Dónde está mi transporte. 
Porfavor contacte  linea de reservacion de paratransito al 770.245.4770 para mas informacion para Donde 
esta mi transporte. 
 

  대해 라이더는 높은 기술!   Gwinnett 카운티 교통 및 Transdev는 모든 것에 대해 라이더에 게 

어디 내 타고 텍스트 경고를 소개.   이 새로운 경고 시스템을 제공 합니다: 예약 알림 추정 차량 도착 실제 차량 

도착 지연 통지 어디의 내 타고 또한 허용할 것 이다 그들의 경고에 맞게 우리의 대해 라이더 그들의 개별 

요구에 맞는 새로운 시스템을 만드는. 라이더 결코 그들의 버스는 또는 도착할 것 이다 때에 대해 걱정 해야 

합니다. 그것은 모두 있을 것입니다 어디에 사용할 수의 내 탐.  어디에 가입 하는 방법에 대 한 추가 정보는 내 

타고의 770.245.4770에 대해 예약 데스크에 문의 하십시오. 

 
NGƯỜI ĐI PARATRANSIT LÀ CÔNG NGHỆ CAO!   Gwinnett County Transit và Transdev rất tự hào 

giới thiệu nơi của thông báo văn bản đi của tôi đến tất cả Paratransit người đi.   Hệ thống cảnh báo 
mới này sẽ cung cấp: đặt lời nhắc ước tính xe đến thực tế xe đến chậm trễ thông báo nơi của 

chuyến đi của tôi cũng sẽ cho phép người đi Paratransit của chúng tôi để tuỳ chỉnh thông báo của 
họ, làm cho hệ thống mới phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ. Người đi sẽ không bao giờ phải lo 
lắng về xe buýt của họ ở đâu hoặc khi nó sẽ đến nơi. Tất cả sẽ có sẵn trên nơi của chuyến đi của 
tôi.  Vui lòng liên hệ Paratransit Bàn đặt chỗ trước tại 770.245.4770 cho thêm thông tin về làm thế 

nào để đăng ký cho nơi của chuyến đi của tôi. 
 

客运的车手都是高科技 ！  格温莱特县过境和交通很自豪地向所有客运车手介绍在哪里我骑文本警报。  

这种新的警报系统将提供︰ 

预订提醒估计车辆到达实际车辆到达延迟通知在哪里的我骑也将使我们的辅助客运骑手以自定义其预警，使

适合其个人需要的新系统。车手将不必担心他们的车在哪里或何时到达。它会在哪里的我骑。 请联系在 

770.245.4770 辅助客运预订台额外信息如何报名在哪里的我骑。 
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