तपा�को को�भड-19 खोप अपोइन्टमेन्टहरूमा जाने यातायात

कसर� प्राप्त गन�
सं ि�� िववरण

तपाईंसँग Apple Health (Medicaid) छ र तपाईंको �ा� �ाहार अपोइ�मे�ह�मा जान म�त आव�क पछ� भने, Health Care
Authority (HCA, �ा� �ाहार अिधकारी) ले तपाईंको यातायात खच� समेट्नु�नेछ। तपाईं कोिभड-19 खोपह� ज�ा गैरआपतकालीन िचिक�ा अपोइ�मे�का लािग यो सेवा प्रयोग गन� स�ु �न्छ।

यातायातमा कसर� मद्दत प्राप्त गन�
तपाईंको काउ�ीको यातायात म�स्थलाई फोन गनु�होस् (पृ� 2 मा ब्रोकरको स�क� सूची हे नु�होस्)। म�स्थले तपाईंको यो�ता जाँ च गनु��नेछ र
तपाईंका गितशीलताका आव�कताह� पूरा गन� खालको यातायातको �वस्था िमलाउनु�नेछ। तपाईं यो सेवाका लािग यो� �नु�� भने, म�स्थले
तपाईंलाई अ� स्थानीय संसाधनह�मा िनद� िशत गनु��नेछ।
कृपया कल गरे पिछ िन� जानकारीह� तयार पानु�होस्:
•

तपाईंको ProviderOne सेवा काड�

•

तपाईंको खोप अपोइ�मे�को स्थान

•

तपाईंको िचिक�ा प्रदायकको नाम र फोन न�र (तपाईंलाई कोिभड-19 मास �ा��नेशन साइटमा यातायात आव�क भएमा तपाईंलाई
यो जानकारी आव�क पद� न)

•

•
•

तपाईंको पूण� िपक-अप ठे गाना

तपाईंको वा�िवक अपोइ�मे�को समय र िमित

�ा� �ाहार अपोइ�मे�को प्रकार (उदाहरण: डायिलिसस, OB, द� िचिक�ा, कोिभड-19 खोप आिद।)

प्राय: सो�धने प्रश्नहरू

आपतकालीन न�ने िचिक�ा यातायात भनेको के हो?
यो तपाईंलाई तपाईंको �ा� �ाहार अपोइ�मे�ह�मा जान र �हाँ बाट फक�न म�त गन� सेवा हो। एकदमै सामा� प्रकारको यातायात सहायतामा
साव�जिनक बस, �ा�ी, �ीलचेयर भेन, �ाँ स भौचरह� र माइलेजको प्रितपूित� पद� छन्। यो सेवामा �� े चर, ए�ुले� वा सुरि�त यातायातह�
पद� नन्।
के मैले कोिभड-19 खोप अपोइ�मे�ह�का लािग गैर-आपतकालीन िचिक�ा यातायात प्रयोग गन� सक्छु ?
स�ु�न्छ, हामीले फाम�सी, मास �ा��नेशन ��िनक र ड�ाइव-थ्रू ��िनकह� सिहत कुनै पिन �ा��नेशन साइटमा दु ईतिफ� यातायातलाई
समेट्छौं। कृपया तपाईंको काउ�ीको यातायात म�स्थलाई कल गनु�होस्। उनीह�ले तपाईंको गितशीलताका आव�कताह� पूरा गन� खालको
यात्राको �वस्था िमलाउनेछन्।
आपतकालीन न�ने िचिक�ा यातायात कसरी प्रयोग गन� सक्छ?
यातायातमा म�त आव�क भएका Apple Health (Medicaid) ��िनकह� यो सेवाका लािग तयो� छन्।

अद्याव�धक ग�रएको 5/1/21

मैले आपतकालीन न�ने यातायातका लािग कसलाई फोन गन�?
तपाईंको काउ�ीमा सेवा पुर्याउने यातायात म�स्थलाई स�क� गनु�होस्। उनीह�ले तपाईंको यो�ता जाँ च गरी तपाईंका यात्राह�लाई संयोजन
गन�छन्। तपाईं यो सेवाका लािग यो� �नु�� भने, उनीह�ले तपाईंलाई अ� स्थानीय संसाधनह�मा जोड् नु�नेछ।
यातायातको अनुरोध गन� मैले किहले फोन गन�?
तपाईंले आफ्नो िचिक�ा अपोइ�मे�भ�ा क�ीमा दु ई �ावसाियक िदन पिहले, जितस�ो िछटो फोन गनु�पछ� । संसाधनह� उपल� भएको
ख�मा सूचना प्रा� भएको दु ई �ावसाियक िदनभ�ा कम अ�ाव�क यात्राह� स�व �न सक्छन्।

मध्यस्थका सम्पकर्हरू
मध्यस्थको नाम

सेवा प्रदान ग�रएका काउण्ट�हरू

फोन नम्बर

Hopelink

King, Snohomish

1-800-923-7433

Northwest Regional Council

Island, San Juan, Skagit, Whatcom

1-800-860-6812

Paratransit Services
Human Services Council
People for People
Special Mobility Services

Clallam, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap,
Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Thurston
Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania,
Wahkiakum
Benton, Chelan, Columbia, Douglas,
Franklin, Kittitas, Okanogan, Walla Walla,
Yakima
Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant,
Lincoln, Pend Oreille, Spokane, Stevens,
Whitman

1-800-846-5438
1-800-752-9422 (�वकल्प 2)
1-800-233-1624
1-800-892-4817

थप जानकारीका लािग, कृपया hca.wa.gov/transportation-help. मा Non-Emergency Medical Transportation (NEMT, आपतकालीन
न�ने यातायात) वेबसाइटमा जानुहोस्
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यो कागजातलाई अक� ढाँचामा अनुरोध गनर्, 1-800-525-0127 मा फोन गनुह
र् ोस ्।
श्रवणह�न/सुन्न क�ठनाइ हुने ग्राहकहरूले, कृपया 711 (Washington Relay) मा फोन
वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल गनुह
र् ोस ्।

