Opção de transporte assistido
para residentes de Framingham
com 60 ou mais anos
Programa de acompanhamento
Serviço da Família Judaica do
Metrowest

Opções de transporte
adicionais para Framingham
Residentes de qualquer idade
Empresas locais de Táxi
Tommy’s Taxi
508-872-3500 ou tommystaxicab.com

Os acompanhantes de Pacientes são
voluntários especialmente treinados que
acompanham adultos idosos de qualquer
religião a consultas médicas. Os voluntários
fornecem orientação e apoio para que os
adultos mais velhos possam obter as
informações e os cuidados de que precisam.

JFK Transportation, Inc.
508-653-4500 ou jfktransinc.com

Para mais informações, ligue para JFS
508-875-3100, ramal 110 ou
Email: patientnav@jfsmw.org

JFK Transportation, Inc.
Natick — 508-653-4500
jfktransinc.com

Outras opções para pessoas de
qualquer idade, que atendam a outros
critérios.
MART
Para inscritos no MassHealth
Ligue: 800-854-9928

Associação do Câncer dos EUA

Guia de transporte
de
Framingham

Veículos acessíveis para
cadeirantes e ambulâncias

Boston Mass Transportation
Newton — 617-552-5022
Bostonmasstrans.com
Hummingbird Transportation, LLC
Upton — 508-529-4952
kofria@hummingbirdtrans.com

Transporte gratuito para consultas de câncer
Ligue: 800-227-2345
Ou visite www.cancer.org

Por favor, esteja ciente de que as informações de contato dos provedores estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Esta listagem parcial é fornecida pelo
Centro Callahan. O Centro não licencia
ou recomendar qualquer provedor listado.

Esta brochura foi possível graças a financiamento
generoso do Escritório Executivo de Assuntos dos
Idosos de Massachusetts.

Callahan Center
535 Union Avenue
Framingham, MA 01702
508-532-5980
www.framinghamma.gov/360/
council-on-aging

CALLAHAN CENTER VAN
Em parceria com a autoridade de trânsito regional do Metrowest (MWRTA)
O Callahan Center Van é um serviço de transporte compartilhado que fornece transporte de
ponto a ponto na cidade de Framingham. O
serviço está disponível para residentes de Framingham com 55 anos ou mais e para adultos
com deficiências. É acessível para cadeira de
rodas

Custo de $2.00 por trecho
Os passeiso estão disponíveis para compromissos, trabalho, compras, tarefas e ida e volta do
Callahan Center. A van funciona de segunda a
quinta-feira das 9:00 às 15:00 e sexta-feira das
9:00 ao meio-dia.

Como fazer o registro
Antes de reservar uma corrida, você deve se
registrar no Callahan Center:
508-532-5980
A MWRTA entrará em contato com você para
estabelecer uma conta de tarifa. Suas tarifas de
viagem serão debitadas automaticamente da sua
conta.
Marcando uma corrida
Ligue para o MWRTA: 508-820-4650
para reservar sua viagem com pelo menos 48
horas úteis antes da data da sua viagem, ou reserve com 2 semanas de antecedência.
Lembrete
O MWRTA ligará para você na noite anterior à
data da sua viagem para lembrá-lo da sua
viagem.
MWRTA Horários de atendimento:
de segunda a sexta-feira, das 8:00 ás 16:00
Ligue: 508-820-4650
Para marcar sua corrida

Outras Opções do CALLAHAN
Motoristas voluntários do Callahan
Disponíveis ocasionalmente, os motoristas
voluntários do Callaham usam seus próprios
veículos para fornecer transporte dentro da
cidade de Framingham e além, dependendo
da disponibilidade do motorista.
O serviço está disponível para moradores de
Framingham com 55 anos ou mais precisando
de transporte para consultas médicas, compras de supermercado e outras necessidades.

Opções MWRTA
Os seguintes serviços são oferecidos pela
autoridade de trânsito regional do Metrowest ( MWRTA) ônibus de rota fixa.
O MWRTA opera uma série de ônibus
acessíveis a cadeiras de rodas com rotas fixas
e conexões em Framingham e MetroWest. As
tarifas geralmente possuem descontos para
idosos e pessoas com deficiência.
Para mais informações, ligue para
MWRTA: 508-935-2222 ou visite
www.mwrta.com
MetroWest RIDE

Requisitando uma corrida
Entre em contato com pelo menos 7 dias de
antecedência. Nenhuma taxa pelo serviço é
necessária, mas uma doação aos amigos do
Callahan sempre será apreciada. Os passageiros devem pagar pedágios e estacionamento quando for necessário.
Contate 508-532-5980, ramal. 2. ou
sps@framinghamma.gov
Programa de subsídio de Táxi do Callahan
Para uso ocasional dentro de Framingham,
quando nenhum outro recurso público ou
privado estiver disponível. Necessidade de
avaliação e aprovação pelo departamento de
serviço social do Callahan. O serviço depende
dos fundos estarem disponíveis.
Para mais informação ligue para o departamento de serviços sociais do Callahan
508-532-5980, Ramal. 2

A MetroWest RIDE presta serviços a residentes que não podem acessar independentemente os ônibus de rota fixa devido a uma
deficiência. Para diretrizes de elegibilidade e
mais informações sobre o ride,
Contate o MWRTA:
508-820-4650 ou pelo site www.mwrta.com
Hospital de Boston
incluindo VA hospital e
Hospitais da área de Longwood
Terça, quarta, quinta
Pré-inscrição necessária.
$2 por trecho
Serviço de ponto a ponto
Apenas moradores de Framingham

Contate MWRTA pelo telefone:
508-820-4650 ou www.mwrta.com

