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مسئول وصول ماليات

داليل استفاده از اين برنامه
Project Independence سرويس تاکسی

 

به کمک ديگران نيازی نداريد •
اين احتمال هست که شما با مصرف دارويی به عوارض آنمبتال شويد

اين احتمال هست که بدليل شرايط جوی نتوانيدرانندگی کنيد
با رانندگی در شب مشکل داريد

نيازی نيست که دنبال جاهای تنگ برای پارک کردنباشيد
می توانيد ۲ دفعه در هفته به صورت رايگان درخواستسرويس 

رايگان برای خريد مواد غذايی بدهيد
می توانيد برای نوبت ها پزشکی، دندان پزشکی وچشم پزشکی 

با تخفيف تاکسی درخواست دهيد

• 

• 
• 
•  

•   

بودجه خدمات حمل و نقلی که به کمک برنامه Project Independenceارائه می شوند تا 
 (NYMTC) حدی با کمک مالی اعطا شده از سمت شورای حمل و نقلکالن شهرنيويورک

 New York State Department of) و با همکاری اداره حمل و نقل ايالت نيويورک
 (FederalTransitAdministration) و سازمان حمل و نقل فدرال (Transportation

تأمين می شود.

خدمات مديريت 
جابه جايی

 برای موارد زير باشماره 6311-869 (516) تماس بگيريد  
اطالع از شيوه هايحمل و نقل موجود در شهر •

استفاده از حمل و نقل مخصوص معلولين

اطالع از زمان بندی قطار/اتوبوس

اطالع از مسيرهای مخصوص خودرو

جلسات سخنرانی درباره جابه جايی را به گروه هاياجتماعی 
خود ببريد

• 

• 

• 

•  
 

ديگران درباره خدمات 
PITransportationبرنامه

دارند چهنظراتی 

 

از شهر نورثهمپستد بخاطر ارائه 
اين طرح حمل ونقلبه کمک تاکسی 

تشکر می کنم. اين طرح بسيار 
هوشمندانه و انسان دوستانه است...

 

– JS از گريتنک

بابت اين طرح تشکر می کنم. 
من به اين طرح خيلی عالقه مند 
شدم و دوست دارم که همچنان 

استمرار داشته باشد.

 
 

 

– LL از نيو هايد پارک

نورثهمپستد شهر 

 ،Jennifer DeSenaسرپرست شهر
اعضای هيئتشورای شهر و نمايندگان اداره خدمات مخصوص 
 (Department of Services fortheAging) سالمندان

در جلسه حاضر هستند:

اطالعات مخصوص ساکنين شهر 
افراد ۶۰ ساله و مسن تر •

افراد معلول ۲۱ ساله و بزرگتر • 

برنامه 
حمل و نقل

 
 

خدمات ارائه شده از طريق سرويس تاکسی Project Independence بدون 
توجه به نژاد، رنگ پوست، مليت، دين، جنسيت، گرايش جنسی، وضعيتتأهل، سن يا 
معلوليت و بر اساس قوانين مربوطه در اختيار افراد قرار می گيرند. تمامی افرادی که 
 Project Independence فکر می کنند هنگام استفاده ازخدمات سرويس تاکسی
به صورت غير قانونی مورد تبعيض قرارگرفته اند اين حق را دارند که شکايت 
زيربفرستند:  آدرس  به  روز   ۱۸۰ ظرف  را  خود  مکتوب 
 The Department of Services fortheAging, Attention:
 MarcusAvenue, NewHyde  ۱۶۰۱  ,EEO  and  ADA Officer

.۱۱۰۴۰ Park, New York
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سواالت متداول 
در زمينه حمل و نقل پزشکی

 

سواالت متداول در زمينه خريد مواد غذايی؟
در طول هفته به جز تعطيالت مهم

حداقل از ۱ روز قبل تا پيش از ساعت ۵ بعد از ظهربايد 
درخواست خود را ثبت کنيد.

بهترين زمان برای استفاده از تاکسی بين ساعات ۱۰صبح 
تا ۲ بعد از ظهر است که تاکسی ها مسافر کمتری دارند

در ساعات اوج شلوغی مواجه شدن با تأخير عادی است
(تا ساعت ۱۰ صبح و بعد از ۴ بعد از ظهر)

اين خدمات در چه مناطقی ارائه می شوند؟
مراکز پزشکی موجود در شهر نورثهمپستد تحت پوششاين 

خدمات هستند
مرکز پزشکی خارج از شهر شامل اين موارد می شوند:

 ،MSKNassau  ،NUMC  ،LIJ مراکز پزشکی
 St. Francis De Matteis Center و مراکز موجود 

در گاردنسيتی

آيا تاکسی صندلی چرخ دار يا واکر من را با خود حملمی کند؟
در صورتی که شما قادر باشيد روی صندلی معموليخودرو بنشينيد 
و امکان تا شدن و قرار گرفتن آسان صندلی چرخ دار يا واکر شما 

درصندوق عقب خودرو وجود داشته باشد انجام اين درخواست 
امکان پذير است

رانندگان نمی توانند کار بدنی انجام دهند

آيا فردی می تواند من را همراهی کند؟
بله، هزينه ای بابت فرد همراه گرفته نمی شود.

چگونه می توانم برای گرفتن تاکسی درخواست دهم؟
لطفاً برای گرفتن تاکسی حداقل ۱ روز قبل از نيازبه تاکسی بين 

روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۴:۴۵ بعد 
از ظهر باشماره ۶۳۱۱-۸۶۹ (۵۱۶) تماس بگيريد.

مرکز تماس در تعطيالت مهم پاسخگويی تماس ها نيست.

تعرفه تاکسی ها چقدر است؟*
۵ دالر برای هر طرف در سفرهای با هزينه کمتر از ۲۰دالر 

يا ۱۰ دالر برای هر طرف در سفرهای با هزينه ۲۰ دالر يا بيشتر
توصيه می شود که به راننده انعام دهيد که اين کارکامالً از سمت 

ما مورد تقدير قرار دارد

چه هماهنگی هايی برای سفر برگشت نياز است؟
برای هماهنگی در مورد سفر برگشت شماره تلفن آژانستاکسی 

به شما داده می شود.
بعد از اينکه پزشک شما را ويزيت کرد با آژانستاکسی تماس 

بگيريد و برای استفاده از همان تخفيفات در سفر برگشت به آن ها 
اطالعدهيد که عضو برنامه "Project Independence" هستيد.

• 
• 

•

•
  

 •

•
 

•
 

•

•

 
•

 •

•

•

 
•

 

سواالت متداول 
در زمينه خريد مواد غذايی

 

• 

•

•
 

 •

• 

•

• 
• 

• 

بهترين زمان برای استفاده از تاکسی بين ساعات ۱۰صبح  •
تا ۲ بعد از ظهر است که تاکسی ها مسافر کمتری دارند 

 

حداقل ۱ روز از قبل هماهنگی الزم را انجام دهيد •
جهت درخواست سرويس برای ۲۴ ساعت بعد لطفاً قبل ازساعت  •

۵ بعد از تماس بگيريد
 

اگر نتوانستيد برای سفر برگشت با آژانس تاکسی تماس بگيريد برای دريافت  •
کمک با مرکز تماس شهر به شماره ۶۳۱۱-۸۶۹ (۵۱۶)تماس بگيريد

افراد نبايد ماسک خود را در بياورند* •

*امکان تغيير شرايط برنامه وجود دارد

دوستان و همشهريان گرامی:

باآژانس های  همکاری  با  تا  است  مفتخر  نورثهمپستد  شهر 
تاکسی مجاز و محلی برای خريد مواد غذايی سرويس رايگان 
و برای رفتن بهمراکز درمانی سرويس با تخفيف ارائه دهد. 
ومسن تر  ساله   ۶۰ سالخورده  شهروندان  به  سرويس ها  اين 
وافراد معلول ۲۱ ساله و بزرگتر که واجد شرايط باشند ارائه 

می شوند.

ساکنين شهر می توانند از اين طرح بی نظير استفادهکنند! شما 
به جز سرويس رايگان برای خريد مواد غذايی برايرفتن به 
مطب پزشک، دندان پزشک يا مرکز درمانی برای مسيرهای 
با هزينه کمتر از ۲۰ دالر ۵ دالر برای هر طرف و برای 
مسيرهای با هزينه ۲۰ دالر يا بيشتر ۱۰ دالر برايهر طرف 
پرداخت می کنيد. شورای شهر مابقی هزينه ها به جز انعام را 
(توصيهمی شود که به راننده انعام دهيد که مورد تقدير ما قرار 

دارد) پرداخت می کند.

موجود  سواالت  به  دادن  پاسخ  بروشور  اين  هدف 
به  که  صورتی  در  است.  شهر  حمل و نقل  دربارهخدمات 
اطالعات تکميلی نياز داريد ياتمايل داريد که تاکسی درخواست 
تماس  شماره ۸۶۹-۶۳۱۱ (۵۱۶)  با  کمک  برای  لطفاً  دهيد 

بگيريد.

با احترام فراوان،

•

چه زمانی می توانم از اين سرويس استفاده کنم؟
شما بين ساعت های ۱۰ صبح تا ۲ بعد از ظهرمی توانيد ۲ دفعه 

در هفته درخواست سفر رايگان برای خريد مواد غذايی دهيد.
حداقل از ۱ روز قبل و پيش از ساعت ۵ بعد از ظهربايد 

درخواست خود را ثبت کنيد.

آيا تاکسی صندلی چرخ دار يا واکر من را با خود حملمی کند؟
در صورتی که شما قادر باشيد روی صندلی خودروبنشينيد 

و امکان تا شدن و قرار گرفتن آسان صندلی چرخ دار يا واکر 
شما در صندوقعقب خودرو وجود داشته باشد انجام اين درخواست 

امکان پذير است.

آيا فردی می تواند من را همراهی کند؟
بله، هزينه ای بابت فرد همراه گرفته نمی شود.

چگونه می توانم برای گرفتن تاکسی درخواست دهم؟
لطفاً برای گرفتن تاکسی حداقل ۱ روز قبل از نيازبه تاکسی بين 
روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۴:۴۵ بعد از 

ظهر باشماره ۶۳۱۱-۸۶۹ (۵۱۶) تماس بگيريد.
مرکز تماس در تعطيالت مهم پاسخگويی تماس ها نيست.

چه هماهنگی هايی برای سفر برگشت نياز است؟
اکنون اين امکان برای شما فراهم شده است که زماندرخواست 

تاکسی از قبل سرويس برگشت خود را رزرو کنيد.
در غير اين صورت زمانی که آماده هستيد با آژانستاکسی تماس 

بگيريد و به آن ها اعالم کنيد که عضو برنامه 
"Project Independence" هستيد تا سفر برگشت شما 

نيز به صورت رايگان انجام شود.

آيا تعداد کيسه های خريدی که می توانم با خود حملکنم محدود است؟
هر مسافر می تواند ۳ کيسه همراه خود داشته باشد.

وسيله سنگينی که شما خودتان نتوانيد با خود داخلخودرو ببريد 
نبايد همراه شما باشد.

انعام دادن به چه شکل است؟
توصيه می شود که به راننده انعام دهيد که اين کارکامالً از سمت 

ما مورد تقدير قرار دارد.

•

•
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