
 

 1/5/2021تم التحدیث بتاریخ 

كیفیة الحصول على وسیلة نقل إلى مواعید  
 الخاصة بك   19- تلقي لقاح كوفید 

 

 نظرة عامة 
وتحتاج إلى الحصول على مساعدة في الوصول إلى مواعید الرعایة الصحیة الخاصة  Apple Health (Medicaid)إذا كان لدیك اشتراك في 

ویمكنك استخدام ھذه الخدمة في المواعید . ستغطي وسیلة النقل الخاصة بك )، ھیئة الرعایة الصحیةHealth Care Authority  )HCAبك، فإن 
 .  19-الطبیة غیر الطارئة، مثل لقاحات كوفید 

 مساعدة فیما يتعلق بوسائل النقل كیفیة الحصول على 

سیتحقق الوسیط من أھلیتك ویقوم بترتیب وسیلة النقل  ). 2راجع قائمة االتصال الخاصة بالوسطاء في الصفحة ( اتِصل بوسیط وسائل النقل الخاص بمقاطعتك 
 .الوسیط بتوجیھك إلى موارد محلیة أخرىوإذا لم تكن مؤھالً للحصول على ھذه الخدمة، فسیقوم . التي تلبي احتیاجات التنقّل الخاصة بك

 :  یُرجى تجھیز المعلومات التالیة عند االتصال

 الخاصة بك ProviderOneبطاقة خدمات  •

 عنوان استقاللك لوسیلة النقل بالكامل •

 موقع موعدك الخاص بتلقي اللقاح •

م الرعایة الطبیة الخاص بك ورقم ھاتفھ  • -ال تحتاج إلى ھذه المعلومات إذا كنت بحاجة إلى وسیلة نقل إلى أحد مواقع التطعیم الجماعي لكوفید(اسم ُمقدِّ
19 ( 

 تاریخ الموعد الخاص بك بالضبط ووقتھ •

 )  ، وغیر ذلك19-اح كوفیدعلى سبیل المثال، غسیل كلوي، قسم التولید، األسنان، لق(نوع موعد الرعایة الصحیة  •

 األسئلة الشائعة 

 
 ما المقصود بوسیلة نقل الحاالت الطبیة غیر الطارئة؟

ي الوصول إ� مواع�د الرعا�ة الصح�ة والرج�ع منها
ي وسائل النقل الحافلة  و�شمل أغلب األنواع  . ُتَعد هذە خدمة لمساعدتك �ف

الشائعة من المساعدة �ف
زة لل�را�ي المتحركة، وقسائم الوقود، و�سد�د تكال�ف األم�ال المقطوعة وال �شمل هذە الخدمة النّقالة، أو س�ارة  . العامة، وس�ارة األجرة، والس�ارات الُمجهَّ

نة   .   اإلسعاف، أو وسائل النقل المؤمَّ
 

 ؟  19-الحاالت الطبیة غیر الطارئة للذھاب إلى مواعید تلقي لقاح كوفید ھل يمكنني استخدام وسیلة نقل
ا وعودة إ� أي من  ، وع�ادات المرور بالس�ارةنعم، نقوم بتغط�ة وس�لة نقل ذهاب� ي ذلك الص�دل�ات، وع�ادات التلقيح الجما�ي

ُير��  . مواقع التطع�م، بما �ف
ي مقاطعتك

ت�ب وس�لة تناسب احت�اجات التنّقل الخاصة بك. االتصال بوس�ط وس�لة النقل الموجود �ف  .   وس�قوم ب�ت
 

 َمن يمكنه استخدام وسیلة نقل الحاالت الطبیة غیر الطارئة؟
ف للحصول ع� هذە الخدمة  Apple Health (Medicaid)یكون عمالء    .الذين بحاجة إ� مساعدة ف�ما يتعلق بالحصول ع� وس�لة نقل مؤهلني

 
 
 



 

    

 
 َمن الذي ینبغي علّي االتصال بھ للحصول على وسیلة نقل للحاالت غیر الطارئة؟ 

تكن مؤھالً للحصول على ھذه الخدمة، فسیقوم بتوصیلك  وإذا لم. سیقوم بالتحقق من أھلیتك وتنسیق تنقالتك. اتِصل بوسیط وسیلة النقل الذي یخدم مقاطعتك
 .بموارد محلیة أخرى

 
 متى يجب علّي االتصال لطلب وسیلة نقل؟  

ویمكن أن تكون التنقالت العاجلة التي تم اإلخطار بھا قبل أقل من یوَمي . یجب علیك االتصال في أقرب وقت ممكن، قبل موعدك الطبي بیوَمي عمل على األقل
 .  نة في حالة توفر المواردعمل ممك

 التواصل مع الوسطاء 

 
 رقم الھاتف  المقاطعات التي تتم خدمتھا اسم الوسیط 

Hopelink King, Snohomish 
 

1-800-923-7433 
 

Northwest Regional Council Island, San Juan, Skagit, Whatcom 
 

1-800-860-6812 
 

Paratransit Services 
Clallam, Grays Harbor, Jefferson, 

Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, 
Thurston 

1-800-846-5438 

Human Services Council Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania, 
Wahkiakum 1-800-752-9422 ) الخیار الثاني( 

People for People 
Benton, Chelan, Columbia, Douglas, 

Franklin, Kittitas, Okanogan, Walla 
Walla, Yakima 

1-800-233-1624 

Special Mobility Services 
Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant, 

Lincoln, Pend Oreille, Spokane, 
Stevens, Whitman 

1-800-892-4817 

 

، وسائل نقل الحاالت الطبیة  Non-Emergency Medical Transportation )NEMTللحصول على مزید من المعلومات، یُرجى االنتقال إلى موقع 
 .help-hca.wa.gov/transportationعلى الرابط  )غیر الطارئة
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فیما . 0127-525-800-1لطلب الحصول على ھذه الوثیقة بتنسیق آخر، اتِصل على الرقم  
یخص العمالء المصابین بالصمم أو صعوبة في السمع، یُرجى االتصال بخدمة 

)Washington Relay ( أو مراسلة البرید اإللكتروني  711على الرقم ،
civil.rights@doh.wa.gov .  

http://hca.wa.gov/transportation-help
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

