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ه  ونقل برای رفتن ب نحوه دریافت خدمات حمل 
 COVID-19قرار مالقات واکسیناسیون  

 

 مرور کلی 
 Health Careھای بھداشتی خود بھ کمک نیاز دارید، دارید و برای رفتن بھ محل قرار مالقات مراقبت  Medicaid (Apple Health(اگر 

Authority  ) اختصار ھای بھداشتی، بھسازمان مراقبتHCA(  شما  . پوشش قرار دھد ونقل تحتتواند شما را برای دریافت خدمات حملمی
 . استفاده کنید  COVID-19زشکی غیراضطراری مانند واکسیناسیون ھای پتوانید از این خدمات برای قرار مالقات می 

 ونقلنحوه دریافت کمک برای خدمات حمل

شرایط کارگزار وضعیت واجد). ببینید 2فھرست اطالعات تماس کارگزاران را در صفحھ (ونقل در شھرستان خود تماس بگیرید با کارگزار خدمات حمل
شرایط دریافت این خدمات نباشید، اگر واجد. دھدونقل را متناسب با نیازھای حرکتی شما در اختیارتان قرار میخدمات حملکند و بودن شما را بررسی می

 .دھدکارگزار شما را بھ دیگر منابع محلی ارجاع می

 :  گیرید، لطفاً اطالعات زیر را از قبل آماده کنیدوقتی با کارگزار تماس می

 ProviderOneکارت خدمات  •

 نشانی کامل محل سوار شدنتان  •

 نشانی محل قرار مالقات واکسیناسیون  •

نیاز دارید، الزم  COVID-19ونقل برای رفتن بھ مراکز ھمگانی واکسیناسیون اگر بھ خدمات حمل(دھنده خدمات پزشکی نام و شماره تلفن ارائھ •
 )نیست این اطالعات را ارائھ بدھید

 مالقات تاریخ و ساعت دقیق قرار •

 )   و موارد دیگر COVID-19، دندانپزشکی، واکسن )متخصص زنان و زایمان( OBمثالً دیالیز، (ھای بھداشتی نوع قرار مالقات مراقبت •

 سؤاالت متداول

 
 ونقل پزشکی غیراضطراری چیست؟خدمات حمل

ف به محل قرار مالقات مراقبت ف از آن را برای شما فراهم �خدمایت است که امکان رفنت ونقل  ت��ن ن�ع خدمات حملمتداول. کند های بهداشیت و برگشنت
�ن و باز�رداخت ه��نه سفر برحسب ما�ل است شامل ات��وس عمو�، تا��، َون مخصوص حمل صند� چ�خ ف مانند این خدمات مواردی . دار، ک��ن ب�ف

 .   شودونقل ا�من را شامل ن�برانکار، آمبوال�س �ا حمل
 

 COVID-19ونقل پزشکی غیراضطراری برای رفتن به قرار مالقات واکسیناسیون توانم از خدمات حملآیا می
 استفاده کنم؟ 
های همگایف وا�سیناسیون و  ها، درمانگاەجمله داروخانهده�م، از مرکز وا�سیناسیویف پوشش �و�رگشت شما به هر ونقل را برای رفتبله، ما خدمات حمل

 با کارگزار حمل. گذر -های وا�سیناسیون خودرودرمانگاە
�
�دلطفا آنها مقدمات سفرتان را متناسب با ن�ازهای حرکیت شما  .  ونقل در شهرستان خود تماس بگ�ی

 .   کنند فراهم �
 

 پزشکی غیراضطراری استفاده کنند؟ونقل توانند از خدمات حملچه کسانی می
ا�ط در�افت این خدمات هستندکه برای حمل Apple Health (Medicaid) مشتریان    .ونقل به کمک ن�از دارند، واجد�ش



 

    

 
 

 ونقل غیراضطراری، باید با چھ کسی تماس بگیرم؟ برای دریافت خدمات حمل
ھای  کنند و ھماھنگیآنھا وضعیت واجدشرایط بودن شما را بررسی می. دھد تماس بگیریدارائھ میونقل را در شھرستان شما با کارگزاری کھ خدمات حمل

 . دھنداگر واجدشرایط دریافت این خدمات نباشید، شما را بھ دیگر منابع محلی ارجاع می. دھندالزم را برای سفرھای شما انجام می
 

 ونقل تماس بگیرم؟ چه زمانی باید برای درخواست خدمات حمل
ھا ارائھ خدمات برای سفرھای فوری کھ درخواست آن. در اسرع وقت، یعنی حداقل دو روز کاری قبل از زمان قرار مالقات پزشکی خود باید تماس بگیرید

 . پذیر باشدکانصورت وجود منابع امتواند درشود میظرف کمتر از دو روز کاری ارائھ می

 اطالعات تماس کارگزار

 
 شماره تلفن  شدهرسانیھای خدماتشھرستان نام کارگزار

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 ) 2گزینھ( 

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 

 

 )غیراضطراریونقل پزشکی خدمات حمل, Non-Emergency Medical Transportation )NEMTسایت برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً بھ وب 
 .مراجعھ کنید help-hca.wa.gov/transportationبھ نشانی 

 
 

 

820-NonDOH May 2021 Farsi  

. تماس بگیرید  0127-525-800-1برای درخواست این سند در قالبی دیگر، با شماره تلفن 
تماس بگیرند یا بھ نشانی  ) Washington Relay( 711شنوا لطفاً با شماره افراد ناشنوا یا کم

civil.rights@doh.wa.gov   ایمیل ارسال کنند.  

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

