
 دليل موارد النقل لألم والطفل
 

 

 . ونحن نهتم بقدرتك على الوصول إلى مواعيد الرعاية الصحية.  يعاني كل منا في بعض مراحل حياته من مشكالت النقل
 

ة، وذلك بهذه التكلفوتقوم بعض شركات النقل التالية بمطالبة شركة تأمينك . للرعاية الطبية خدمات النقل إلى مواعيد الرعاية الصحية Medicaidتعرض جميع الشركات التي تقدم برنامج 

 . حجز خدمة النقل لتتأكد من استحقاقك لها قبليجب أن تتصل بشركة التأمين الخاصة بك . حسب شركة النقل والتأمين
 

 . يتحمل الفرد مسؤولية التحقق مع شركات النقل بشأن جميع الخدمات. المعلومات الواردة في دليل الموارد هذا عرضة للتغيير :تبرئة ذمة
 

الشركة المانحة 

 للخدمة
 ساعات الخدمة الرقم

معلومات عن 

 المركبات
 منطقة الخدمة تكلفة كل رحلة

Adelante 419-244-8440 

 

 االتصال مسبقًا /حسب الموعد

 

االثنين واألربعاء والخميس 

 4صباًحا إلى  9من : والجمعة

 مساءً 

 

 8مساًء إلى  12من : الثالثاء

 مساءً 

 

 شاحنات صغيرة

 

 ، اتصل بالرقمAdelanteمجانًا لعمالء 

لمعرفة المزيد عن كيف تصبح أحد  8440-244-419 

 Adelanteعمالء 

 مقاطعة لوكاس

Black & White 

Transportation 
419-536-8294 

 بأسرع ما يمكن

 خدمة سيارات األجرة

 

 على مدار الساعة

 شاحنات صغيرة

 

 سيارات

 

 مركبات نقل المعاقين

، ثم دوالران وثالثون (االصطحاب رسوم)دوالران 

 % 7.25ضريبة + سنتًا لكل ميل 

اتصل للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص 

 أسعار التسعيرة حسب الدخل

 

كل منطقة شمال غرب 

أوهايو، وفندالي، 

 وشمال بالتيمور

 

 Buckeye 

Health Plan 
1-866-246-4358 

 حسب الموعد 

 ساعة مقدًما 48

 شاحنات صغيرة

 

 سيارات

 

تغطية رحلة الذهاب واإلياب للخدمات  Buckeyeتوفر 

رحلة  15وكذلك، . ميالً  30المغطاة على بعد أكثر من 

لكل عضو في فترة ( رحلة باتجاه واحد 30)ذهابًا وإيابًا 

فحص األسنان /شهًرا لمواعيد الرعاية الصحية 12

المغطاة، ومواعيد النساء والرضع واألطفال، ومواعيد 

إعادة التقييم مع المسؤول عن حالتك في إدارة المقاطعة 

 (. CDJFS)لخدمات العمل واألسرة 

 والية أوهايو
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CareSource 1-800-488-0134                      

 حسب الموعد 

 

 ساعة مقدًما 48

 شاحنات صغيرة

 

 سيارات

 

ميالً من المنزل  30إذا كان ال بد أن تقطع أكثر من 

للحصول على خدمات الرعاية الصحية المغطاة، 

خدمة النقل إلى مكتب  CareSourceفستوفر لك 

أيًضا  CareSourceتقدم . الرعاية الصحية ذهابًا وإيابًا

رحلة ذهابًا  15رحلة باتجاه واحد أو  30ما يصل إلى 

 ميالً  30للنقل أقل من وإيابًا لكل عضو كل عام 

 

 

 والية أوهايو

برنامج النقل غير 

 الطارئ 

(Net Program )

 في مقاطعة لوكاس

419-213-8910 

 حسب الموعد

 

 ساعة مقدًما 48

 حافلة

 

 مركبات نقل المعاقين

 

 شاحنات صغيرة

 

 سيارات

يلزم إكمال نموذج تقييم احتياجات النقل الطبي من قبل 

النماذج متوفرة على . الطبيةالشركة المانحة للخدمة 

 الرابط

 http://co.lucas.oh.us/2434/Forms-and-Service-Center ،

يمكنك استالمها بنفسك أو يمكننا إرسالها إليك عبر 

 .البريد

 مقاطعة لوكاس

Lyft 

قم بتنزيل تطبيق 

Android  أو

iPhone 

 بأسرع ما يمكن

 على مدار الساعة

 سيارات 

 

 سيارات رياضية متعددة

 األغراض

 

 دوالر 0.90: التكلفة األولية

 دوالر 2.35: رسوم الخدمة

 دوالر 0.12: السعر لكل دقيقة

 دوالر 0.76: السعر لكل ميل

 تقديرات األجرة قد تختلف حسب الوقت من اليوم*

دوالًرا للمستخدمين  20رصيد جولة مجانية بقيمة 

 للمرة األولى

 

 ميل 100بحد 

Med Express 419-359-5999 

 بأسرع ما يمكن

 

 6من : من االثنين إلى األحد

 مساءً  6صباًحا إلى 

 

 شاحنات صغيرة

 

 سيارات

 

 مركبات نقل المعاقين

 

 

 الميل/دوالر 2.30

 تتشارك مع شركات التأمين الكبرى أو لتقليل األسعار

 تقبل النقدية

 

 

أغلبية مقاطعة 

لوكاس، وبولينج 

جرين وماومي 

 وهوالند
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Molina 

Healthcare 

 

866-642-9279 

 

 حسب الموعد

 

 ساعة 48إشعار 

 

 على مدار الساعة

 

 شاحنات صغيرة 

 

 سيارات

 

رحلة ذهابًا وإيابًا  Molina Healthcare 15توفر 

لكل عضو كل عام ألي من ( رحلة باتجاه واحد 30)

 .للرعاية الصحية Molina Healthcareشركات 

 

 والية أوهايو

 أنا"توصيلة مجانية 

 " وأمي
(Mommy and Me) 

419-842-0800 

 

عملية التقدم بالطلب عبر 

 المسارات فقط،

 419-842-0800اتصل بالرقم 

 .لمعرفة المزيد عن االستحقاق

 أَْيلُول 30سينتهي البرنامج في 

2018. 

 

من : من االثنين إلى الجمعة

 5إلى  9الساعة 

 

الخدمات متوفرة عبر 

TARTA & TARPS. 

مجانية للحوامل أو األمهات الالتي لديهن طفل ال 

المسجالت في برامج الزيارة ويتجاوز عمره عاًما 

 .المنزلية

مقاطعة لوكاس مع 

 .بعض االستثناءات

Morgan Transit 

LLC 
419-866-5911 

 -االتصال مسبقًا /حسب الموعد

 يومان مقدًما

 

 8من : من االثنين إلى السبت 

 مساءً  10صباًحا إلى 

 شاحنات صغيرة

 

 مركبات نقل المعاقين

 الميل/دوالر 2.50

 تتشارك مع شركات التأمين الكبرى لتقليل األسعار

 

مقاطعة لوكاس 

وكولومبوس وآن 

 آربور وكليفالند

 

Need a Ride? 

Transportation 
855-475-7433 

 

 -االتصال مسبقًا /حسب الموعد

 يومان مقدًما

 

 على مدار الساعة 

 

 صغيرةشاحنات 

 

 سيارات

 

 مركبات نقل المعاقين

 

 

 

 

 الميل/دوالر 2.30

 تتشارك مع شركات التأمين الكبرى لتقليل األسعار

 

 

 والية أوهايو
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Paramount 

Advantage 

 

 

866-837-9817 

 

 

 حسب الموعد

 

ساعة مقدًما، ما  48الحد األدنى 

 يوًما مقدًما 30يصل إلى 

 

من : من االثنين إلى الجمعة

 مساءً  5 -صباًحا  8:30

 شاحنات صغيرة وسيارات

 

 حافلة

 

 مركبات نقل المعاقين

 

 عدد األميالسداد 

 LYFTو

 

  Paramount Advantageيستحق جميع أعضاء 

ستوفر (. رحلة باتجاه واحد 30) رحلة ذهابًا وإيابًا 15

Paramount Advantage  خدمة النقل غير المحدود

ميالً أو أكثر من  30لألعضاء الذين يجب أن يقطعوا 

منزلهم لحضور موعد معتمد ومغطى من برنامج 

Medicaid للرعاية الطبية 

 

 والية أوهايو

RA Cab 419-244-4222 

 االتصال مسبقًا/حسب الموعد

 بأسرع ما يمكن

 خدمة سيارات األجرة

 5من : من االثنين إلى السبت

 مساءً  7صباًحا إلى 

 شاحنات صغيرة

 

 سيارات

 

، ثم دوالران وثالثون (االصطحاب رسوم)دوالران 

 % 7.25ضريبة + سنتًا لكل ميل 

 تتشارك مع شركات التأمين الكبرى لتقليل األسعار

 

 شمال غرب أوهايو

 

TARTA 

 

419-243-7433 

 

 نظام

 نقل عام

 

 مسارات ثابتة للحافالت

 

 تختلف الساعات حسب المسار 

 

 قابلية ولوج الكراسي المتحركة

 

 حافالت

 

 دوالر لكل رحلة  1.25

 (أعوام 6للبالغين واألطفال أكبر من )

 

؛ أيقونة الحافلة؛ مسارات حافلة Googleخرائط 

TARTA متوفرة 

 TARTA Findmybusتطبيق 

 

مقاطعة لوكاس مع 

بعض االستثناءات 

 الصغيرة

Toledo Medical 

Transport LLC 
419-214-0200 

 االتصال مسبقًا/حسب الموعد

 

 الساعةعلى مدار 

 

 شاحنات صغيرة

 

 سيارات

 

 مركبات نقل المعاقين

 

 مقاطعتا لوكاس ووود فوترة التأمين فقط
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TLC 

Transportation 
419-476-9350 

 االتصال مسبقًا/حسب الموعد

 

 9من : من االثنين إلى الجمعة

 مساءً  5صباًحا إلى 

 

 تختلف الساعات: السبت

 شاحنات صغيرة

 

 سيارات

 

 المعاقينمركبات نقل 

 دوالًرا 50: رحلة ذهابًا وإيابًا

 تعتمد التكلفة على استحقاق التأمين

 

منطقة توليدو، بما في 

ذلك سيلفانيا، 

وبيريسبورج، 

 وروسفورد، وبيدفورد

 

 أوبر

تنزيل تطبيق 

Android  أو

iPhone 

 بأسرع ما يمكن

 

 على مدار الساعة

 سيارات

 

سيارة رياضية متعددة 

 األغراض

 

 دوالر 0.90: األوليةالتكلفة 

 دوالر 2.35: رسوم الخدمة

 دوالر 0.12: السعر لكل دقيقة

 دوالر 0.76: السعر لكل ميل

 تقديرات األجرة قد تختلف حسب الوقت من اليوم*

 

 ساعات 4حد الرحلة 

United 

Healthcare 
1-800-895-2017 

 7من : من االثنين إلى الجمعة

 مساءً  7صباًحا إلى 

 سيارات

 

 صغيرة شاحنات

 15رحلة باتجاه واحد أو  30ستدفع مقابل ما يصل إلى 

رحلة ذهابًا وإيابًا إلى الزيارات الطبية أو إلى 

 الصيدليات

 والية أوهايو

United Way 

2-1-1 
 غير متاحة على مدار الساعة 2-1-1

 United Way 2-1-1يوفر مركز مساعدة شركة 

وصوالً مجانيًا وسريًا على مدار الساعة إلى مختص 

متفهم لمساعدتك في مراجعة خياراتك، ووضع خطة، 

والتصرف كمساعد لك إذا واجهتك أي عقبات أمام 

 . الخدمة

يرجى االتصال 

 لمعرفة منطقة الخدمة

Weakends 

Transportation 

419-320-7044 

 

 

ساعة  24ال بد من إشعار بـ 

 مقدًما

 

 5:30من : االثنين إلى األحدمن 

 مساءً  8:30صباًحا إلى 

 

 سيارة

 

 شاحنة صغيرة

 

 حافلة

 

، ثم دوالران وثالثون (رسوم االصطحاب)دوالران 

 سنتًا لكل ميل 

 تتوفر األسعار المخفضة

 

 والية أوهايو

  

 .وسيسعده مساعدتك في الوصول إلى الخدمات التي تحتاج إليها TARTAإذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بخصوص موارد النقل العام التالية، فيُرجى التواصل مع مدير التنقل في 

 dhunt@TARTA.com|  419-725-5281| دانيل هنت 


