ADA tuyên bố
Amarillo City Transit văn phòng tọa lạc tại 801 SE 23 Avenue và có thể truy cập tất cả các cá
nhân Khuyết tật, thông qua các lối vào chính của tòa nhà. Đó là một đoạn đường truy cập nằm
ở bên trái của lối vào chính. Bãi đậu xe cho các cá nhân Khuyết tật có sẵn tại lối vào chính, các
cơ sở. Amarillo City Transit được trang bị với nhà vệ sinh có thể sử dụng tiện nghi và thiết bị
liên lạc TDD. Những cá nhân Khuyết tật cần chỗ ở đặc biệt hoặc trình thông dịch ngôn ngữ ký
hiệu phải liên hệ với Amarillo City Transit tại 806-378-3095 hoặc số TTY mặc dù Texas Relay
Services tại 7-1-1.
Amarillo Transit chuyển ga City tọa lạc tại 219 S. Fillmore Street và có thể truy cập tất cả các cá
nhân Khuyết tật thông qua hai lối vào chính. Truy cập dốc được nằm ở phía đông nam và Tây
Nam kết thúc của các cơ sở dọc theo phố Fillmore và phía đông nam của cơ sở. Các trạm
chuyển được trang bị với nhà vệ sinh có thể truy cập. Những cá nhân Khuyết tật cần chỗ ở đặc
biệt phải liên hệ với Amarillo City Transit tại 806-378-3095 hoặc số TTY mặc dù Texas Relay
Services tại 7-1-1.
Amarillo City Transit hoạt động một dịch vụ cố định tuyến và một nhu cầu phản ứng với nguồn
gốc đích và cửa lề đường dịch vụ theo yêu cầu. Tất cả các định điểm dừng xe buýt dọc theo
tuyến đường cố định mẫu và tất cả cố định tuyến xe buýt có thể truy cập cho các cá nhân
Khuyết tật. Tất cả các tuyến đường cố định xe buýt được trang bị Thang máy và có hai hoặc ba
trên tàu xe lăn securement khu vực phụ thuộc vào các phương tiện phục vụ. Các cá nhân
Khuyết tật ngăn ngừa họ lên một xe buýt tuyến cố định có thể yêu cầu trình điều khiển để lên xe
buýt trên nâng xe lăn như một standee. Tất cả các tuyến đường cố định xe buýt đều được trang
bị với một dừng tự động thông báo hệ thống thông báo điểm dừng xe buýt lớn và nút giao
thông lớn, qua loa nội bộ và LED một di chuyển đăng nhập. Dừng tự động thông báo hệ thống
thông báo lộ tên và số ngày một loa ngoài, khi phía trước cổng vào/ra cửa được mở ra và công
bố các điểm tham quan dọc theo tuyến đường cố định khi chưa sử dụng tại các trạm chuyển.
Tất cả các tuyến đường cố định xe buýt đều được trang bị với mặt trước và mặt gắn dấu hiệu
điểm đến. Trình điều khiển xe buýt tuyến đường cố định sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý trong
Amarillo City Transit chính sách và thủ tục cho hành Khách Khuyết tật theo yêu cầu.
Để đáp ứng nhu cầu quá cảnh thành phố Amarillo, Spec-Trans vans có thể truy cập cho các cá
nhân Khuyết tật. Tất cả Spec-Trans vans lift, trang bị và có ba xe lăn trên tàu securement khu
vực. Spec-Trans van sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ hợp lý trong Amarillo City Transit chính sách
và thủ tục, để hành Khách Khuyết tật theo yêu cầu.
Bất kỳ người nào cần biết thêm thông tin hoặc muốn đăng ký một đơn khiếu nại, có thể liên hệ
với Giám sát vận hành quá cảnh tại 806-378-6860 hoặc bằng email tại
Brett.Lawler@Amarillo.gov

