
 خدمات مدیریت جا به جایی شهری

 تماس بگیرید 311/ 869 6311شماره با 

 جایی شهریبههای مختلف جاگزینه 

  اتصال به وسایل حمل و نقل

 قابل دسترس

 اتوبوس/ برنامه حرکت قطار 

  نکاتی برای افزایش مدت زمان

 سپری شده پشت فرمان

 های آموزش رانندگیدوره 

  های جایی در گروهبههای جاگزینهارائه

 اجتماعی شما
 

 

 

 

 

 خدمات حمل و نقل نظر همسایگان شما درباره 

 برنامه استقالل چیست

 

JS برای  همپستداز شهر نورت : »از گریت نک نوشت

این یک ایده . رانی متشکرماکسیتارائه برنامه خدمات 

 ...«هوشمندانه و انسانی است

LL از : »تماس گرفت 311ا از نیو هاید پارک امروز ب

من خیلی از آن استفاده . رانی خیلی ممنونمخدمات تاکسی

 .«و دوست دارم به این کار ادامه دهم کردم

 

 نظرات حاصل از یک نظرسنجی ناشناس 

 :از کابران برنامه حمل و نقل 

 !«این برنامه یک نعمت است»

دوستان یا خانواده بخواهیم اینکه دیگر مجبور نیستیم از »
که در روزهای زمستان بیایند و ما برسانند، خیلی خوب 

 .«است

 رانی چرا باید خدمات تاکسی

 ستقالل را امتحان کردبرنامه 

 استقالل شما حفظ خواهد شد 

 ممکن است دچار عوارض جانبی داروها شوید 

 ممکن است نتوانید به خاطر شرایط آب و هوایی رانندگی کنید 

 ممکن است برای رانندگی شبانه با مشکل مواجه شوید 

 رها شویدفرسا طاقتهای توانید از پارکینگمی 

 خواهید دو بار در هفته از خدمات رایگان می

 حمل نقل برای خرید مواد غذایی استفاده کنید

 برای حضور دارای تخفیف رانی خواهید از خدمات تاکسیمی

 بینایی استفاده کنید در قرارهای پزشکی، دندانپزشکی و
 

 

 

بخشی از بودجه الزم برای خدمات حمل و نقل برنامه استقالل، 

شهر نیویورک هزینه شورای حمل و نقل کالناز محل کمک

(NYMTC ) از طریق سازمان حمل و نقل و اداره ترانزیت

 .شودفدرال نیویورک تامین می

 

 

 

 

 

گرفتن مواردی رانی برنامه استقالل بدون در نظر خدمات تاکسی

مانند نژاد، رنگ پوست، ملیت، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی، 

رسانی است و وضعیت تاهل، سن یا از کار افتادگی مشغول خدمات

کند در هر فردی که تصور می. کنداز قوانین مربوطه پیروی می

مغایر با قانون، رفتار  رانی برنامه استقاللنتیجه خدمات تاکسی

تواند شکایت کتبی خود را طی و انجام شده، میآمیزی با اتبعیض

سازمان امور سالمندان، برسد : روز به این آدرس ارسال کند 180

 ADA ، 1601 Marcusو به آدرس EEOمامور : به دست

Avenue, New Hyde Park, New York 11040 

 شهر نورت همپستد
 

 
 
 
 

سرپرست جودی باسورث، هیئت مدیره شهر و 
 کنندسالمندان با افتخار معرفی میسازمان امور 

 

 خدمات حمل و نقل 
 برنامه استقالل

 برای ساکنین شهر
  ساله به باال  60افراد 

  سال که دچار از کار افتادگی هستند 21باالی افراد 



 

 

 

 

 

 
 

 :دوستان و همسایگان عزیز

رانی محلی دارای های تاکسیشرکتشهر نورت همپستد و 
رانی را برای مجوز شما افتخار دارند که خدمات تاکسی

های پزشکی غیر اورژانس و برای خرید مواد غذایی مالقات

ار سال دچ 21باالی سال، و ساکنین  60باالی به سالمندان 

 .ارائه دهند از کار افتادگی و حائز شرایط،

دندانپزشک یا مرکز درمانی با برای رفتن به مطب پزشک، 
استفاده تاکسی، شما فقط نیمی از هزینه مسیر را پرداخت 

را پرداخت آن نیز نیم دیگر هم شهر شورای د، و یکنمی

 .خواهد کرد

 .خدمات استفاده از تاکسی برای خرید، رایگان است

هدف این بروشور، پاسخ به سواالت شما درباره خدمات 

 .حمل و نقل شهر است

خواهید رفت و ر به اطالعات بیشتری نیاز دارید، یا میاگ

 6311یا  311شماره ریزی کنید، لطفاً با آمد خود را برنامه

 .تماس بگیرید 869

 ترین احترامات،با صمیمانه

 جودی باسورث، سرپرست

 پرسش و پاسخ درباره رفت و آمد با اهداف پزشکی 

 
 این خدمات چه وقت قابل دسترسی است؟

. روز هفته در دسترس است، به غیر از تعطیالت رسمی 7؛ خدماتاین 
. ریزی کردحداقل باید از یک روز قبل برای مسیرهای مورد نظر برنامه

بعدازظهر است، وقتی  4تا صبح  10بین بهترین زمان برای رفت و آمد، 
 .ها بار کاری کمتری دارندکه تاکسی

 

 کدام مناطق خدماتی تحت پوشش هستند؟

رفتن به . دهدخدمات فقط شهر نورت همپستد را پوشش میاین 
، مرکز پزشکی دانشگاه ناسائو و گاردن سیتی، استثنا LIJبیمارستان 

 .هستند
 

 دار یا واکر من را هم حمل کند؟تواند صندلی چرخآیا تاکسی می

بله، البته اگر خودتان بتوانید تا صندلی خودرو بیایید و روی آن بنشینید، و 
 .هم به راحتی تا شود و در صندوق عقب جا بگیرد وسیله

 تواند بیاید؟آیا شخص همراه من هم می

 .تواند بدون پرداخت هزینه، همراه شما بیایدبله، یک سرنشین دیگر هم می
 

 ریزی کنم؟توانم رفت و آمد خود را برنامهچطور می

تماس  869 6311یا  311با شماره فقط کافیست یک روز زودتر، 
ساعات کاری مرکز تماس عبارتند از، دوشنبه تا جمعه، از . بگیرید
 6تا صبح  10ساعت ها از شنبه عصر، 7:30صبح تا  7:30ساعت 

مرکز تماس در کلیه . عصر 5تا صبح  10ساعت ها از عصر و یکشنبه
 .تعطیل استروزهای تعطیل رسمی، 

 

 شود؟سفر برگشت من چه می

در اختیارتان قرار خواهد داد تا برای ای راننده تاکسی شما، شماره
پس از اینکه کارتان تمام . هماهنگی سفر برگشت با آن تماس بگیرید

 «برنامه استقالل»شد، با تاکسی تماس بگیرید و اطالع دهید که از 
کنید، تا مطمئن شوید که در مسیر برگشت هم تخفیف شامل استفاده می

 .شودحال شما می
 

 اهد شد؟هزینه مسیر چقدر خو 

درباره اعمال تخفیف ویژه با هم رانی های تاکسیشرکتشورای شهر و 
. ها بر اساس مسافت پیموده شده متغیر استنرخ. اندبه توافق رسیده

 .شودانعام دادن اختیاری است و همیشه از قدردانی می

 پرسش و پاسخ درباره رفت و آمد برای خرید 
 

 ست؟این خدمات چه وقت قابل دسترسی ا 

ساعات رفت و آمدهای رایگان برای خرید، دو روز در هفته، بین 

حداقل باید از یک . بعدازظهر قابل دسترسی هستند 2تا صبح  10

 .ریزی کردروز قبل برای مسیرهای مورد نظر برنامه

 دار یا واکر من را هم حمل کند؟تواند صندلی چرخآیا تاکسی می

بله، البته اگر خودتان بتوانید تا صندلی خودرو بیایید و روی آن 
دار یا واکر هم به راحتی تا شوند و در بنشینید، و صندلی چرخ
 .صندوق عقب جا بگیرند

 

 .بله   تواند بیاید؟آیا شخص همراه من هم می

ریزی توانم رفت و آمد خود را برنامهچطور می

 کنم؟

تماس  869 6311یا  311شماره فقط کافیست یک روز زودتر، با 
ساعات کاری مرکز تماس عبارتند از، دوشنبه تا جمعه، از . بگیرید
تا صبح  10ساعت ها از شنبه عصر، 7:30تا صبح  7:30ساعت 

مرکز تماس . عصر 5تا صبح  10ساعت ها از عصر و یکشنبه 6
 در کلیه روزهای تعطیل رسمی،

 .کندکار نمی

 شود؟سفر برگشت من چه می
های الزم برای محل و ساعت شما در مرکز خرید، هماهنگی

 .دهیدمالقات دوباره با راننده جهت برگشت به منزل را انجام می

توانم تا خانه های خریدی که میآیا محدودیتی برای تعداد کیسه

 بیاورم وجود دارد؟

حداکثر سه کیسه  تواندبه خاطر محدودیت فضا، هر سرنشین می

مگر اینکه یک یا دو سرنشین دیگر همراه . خرید را همراه بیاورد

 .شما باشند

 انعام دادن به چه صورت است؟

انعام دادن اختیاری است و همیشه  .این رفت و آمد رایگان است
 .شوداز قدردانی می

 

 

 

 

 .با شورای شهر نورت همپستد تماس بگیرید 869 6311یا  311شماره از طریق 
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