Trung tâm Kết nối
Khu vực Y tế và Hạnh phúc của Quận Marin
Lối đi và Chỗ đậu xe
Trung tâm Kết nối địa điểm tại Khu vực Y tế và Hạnh phúc của Quận Marin, góc các đường
Korner và Bellam, ở số 3240 Kerner Boulevard tại San Rafael.
LỐI ĐI
Từ phía Nam: Từ Xa lộ 101N, lấy exit (San Rafael) I-580 / Richmond Bridge / Francisco
Blvd. Rẽ trái vào Bellam nơi có đèn đỏ, giữ lằn ngoài cùng trong các lằn dùng để rẽ trái. Đi
phía dưới xa lộ và theo chỉ dẫn Từ đường Bellam dưới đây.
Từ phía Bắc: Từ Xa lộ 101S, lấy exit I-580 phía Richmond Bridge / Francisco Blvd. Lấy
exit đầu tiên vào Bellam Blvd / Francisco Blvd. Chuyển sang lằn bên ngoài nhất để rẽ trái
vào đường Bellam. Đi phía dưới xa lộ và theo chỉ dẫn Từ đường Bellam dưới đây.
Từ phía Đông: Tiếp tục trên I-580 West từ Richmond Bridge. Lấy exit phía Francisco Blvd /
US-101. Rẽ phải vào Bellam Blvd và theo chỉ dẫn Từ đường Bellam dưới đây.
Từ đường Bellam: Sau khi đi qua phía dưới xa lộ, rẽ phải ngay vào Francisco Blvd E / The
Loop. Rẽ trái vào Irene St / The Loop. Rẽ trái vào Kerner Blvd. Tiếp tục .3 mi. đến Khu vực
nằm bên tay phải. Vào lối có biển “Marin Health and Wellness Campus”. Trung tâm Kết nối
nằm trong tòa nhà số 3240 ngay trước mặt.
CHỈ DẪN ĐẬU XE
2 tiếng hoặc ngắn hơn trong ngày làm việc: Có một số những chỗ đậu xe 2 tiếng quanh
các tòa nhà của khu vực. Nếu không tìm được chỗ đậu tại nhà 3240 thì tiếp tục lái quanh chu
vi khu vực cho đến khi tìm thấy. GHI CHÚ: Chỗ đậu xe được tuần tra bởi Sở Cảnh sát Quận
Marin và bị ghi phạt nếu đậu quá 2 tiếng.
Dài hơn 2 tiếng trong ngày làm việc: Chỗ đậu xe dài hạn trong ngày làm việc gần khu
vực rất hạn chế. Chỗ đậu này nằm sau tòa nhà Marin Community Clinics ở số 3110 Kerner.
Ngay sau khi từ Irene rẽ vào Kerner, tìm bên phải biển đọc “Marin County Staff Parking”. Bất
cứ chỗ đậu nào dành cho nhân viên Quận đều có thể được dùng bằng cách đặt thẻ khách
sau mặt kính xe. Khoảng cách .3 mile dễ để đi bộ trên lề đường phải.
Chỗ đậu xe cho Khuyết tật và Carpool: Có một số chỗ đậu xe cho khuyết tật trong khu
vực và những người dùng carpool có thể đậu bất cứ chỗ carpool/vanpool nào quanh các tòa
nhà.
Sau 3:00 chiều: Những tham dự viên có thể đậu bất cứ chỗ trống nào quanh khu vực sau
3:00 giờ chiều.
GHI CHÚ: Xin đừng đậu trong bãi đậu lớn phía bắc của khu vực. Đây là chỗ đậu của doanh
nghiệp địa phương và không mở cho khách của Khu vực Y tế và Hạnh phúc.
GOLDEN GATE TRANSIT
Đường xe buýt số 29, 35 và 36 của Golden Gate Transit đều có ngừng trong khoảng 4 bloc
cách ngã tư Kerner và Bellam. Hãy kiểm tra thời khóa biểu để biết trạm ngừng và thời điểm
chính xác.

