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هل تبحث عن وسيلة مواصالت؟

استخدم هذا الدليل املرجعي للحصول عىل أفضل خدمات النقل.
استخدم هذا الدليل املرجعي للحصول عىل أفضل خدمات النقل
هذه هي النسخة الثامنة من دليل املواصالت الذي يقدمه مجلس دنفر اإلقليمي للنقل واملواصالت
يساعد الدليل سكان منطقة دنفر يف التعرف عىل مجموعة متنوعة من وسائل املواصالت .ويهدف دليل املواصالت تخطي الفجوة بني
السكان املحليني من خالل التغلب عىل تحديات وسائل املواصالت ،وتساعدهم كذلك عىل العيش باستقالل قدر املستطاع.

هل انت بحاجة إىل طريقة مميزة للحصول عىل وسيلة نقل مناسبة؟
اتصل مبركز املساعدة ومعلومات النقل التابع ملجلس دنفر اإلقليمي للنقل واملواصالت عىل
 ،303-243-3113للحصول عىل استشارات تلبي احتياجاتك يف مجال النقل .وسيقوم متخصصون
باالتصال بك من أجل أن يقدموا لك النصيحة ،كام سيساعدونك يف اختيار وسائل النقل املناسبة
بالنسبة لك.
هل انت محارب؟
اتصل مبركز املساعدة ومعلومات النقل التابع ملجلس دنفر اإلقليمي للنقل واملواصالت للتعرف
عىل خيارات النقل الخاصة باملركز الطبي للمحاربني ومواعيد العيادات الخارجية.
زر موقع مجلس دنفر اإلقليمي للنقل واملواصالت ( ،)www.drmac-co.orgواستخدم
“ ”TransitOptionوهي أداة تفاعلية عىل االنرتنت خاصة مبجلس دنفر ،وميكنك استخدامها
يف تحديد وسائل النقل .وتحتوي “ ’’ TransitOptionعىل أحدث املعلومات حول الخدمات
املتاحة ،وهذا يتوقف عىل احتياجاتك وموقعك.
مجلس دنفر اإلقليمي للنقل واملواصالت هو مجلس تنسيق إقليمي ملنطقة دنفر ،ولديه رؤية يحاول تحقيقها يف مجال النقل واملواصالت .ويعترب املجلس إحدى
املشاريع الخريية ملركز تنمية كولورادو ،وميول هذا املركز جزئياً من خالل إحدى مبادرات النقل املشرتكة التي أطلقتها مؤسسة كولورادو الصحية ومؤسسة مجتمع
روز منذ عدة سنوات.
يرجى العلم أن معلومات مزود خدمات النقل تخضع للتغيري.
وال يعتمد مجلس دنفر اإلقليمي للنقل واملواصالت أي مزود خدمات مسجل يف هذا الدليل.

هيا بنا نبدأ!

استخدم هذه الخريطة للحصول عىل وسيلة املواصالت يف منطقة دنفر واملقاطعات املحيطة
دنفر
سينيورز ريسورس سنرت ,الصفحة رقم 7
آدامز
ايه –ليفت ,الصفحة رقم 5
فيا (بريتون فقط) ,الصفحة رقم 7

برومفيلد
ايزي رايد ,الصفحة رقم 5

Boulder

Adams

Gilpin

Arapahoe
أراباهو
ارت شتل (انجلود) ,الصفحة رقم 3
رشكة لف ,الصفحة رقم 9
اومنيبص (ليتلتون فقط) ,الصفحة رقم 5
سينيورز ريسورس سنرت ,الصفحة رقم 7
شوبنج كارت (ليتلتون فقط) ,الصفحة رقم 3
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اإلقليمي
جمعية الرسطان األمريكية الصفحة رقم 9
مزودو خدمات نقل من القطاع الخاص
(سيارات أجرة ،نقل طبي ،نقل مطار ،الخ) الصفحة 11
خدمات دائرة النقل اإلقليمية
(طرق ثابتة ،اكسس-ايه-رايد ،سنيور رايد ،الخ) الصفحات رقم  3و 5و7
توتال ترنزيت (متلقو الرعاية الطبية) الصفحة رقم 7

بولدر
مقاطعة بولدر .كريكونكت ,الصفحة رقم 9
فيث ان اكشن ,الصفحة رقم 9
فيا ,الصفحة رقم 7

Jefferson
Douglas

دوجالس
كاسل روك سنيور أكتيفتي سنرت ,الصفحة رقم 9
دي يس فريست كول ,الصفحة رقم 5
لون تري لينك ,الصفحة رقم 3
رشكة لف ,الصفحة رقم 9
نيبور نيتورك ,الصفحة رقم 9
باركر سنيور سنرت ,الصفحة رقم 9
تو زا ريسكيو ,الصفحة رقم 7
مدينة كاسل روك ,الصفحة رقم 7

Clear Creek
كلري كريك  /غيبلني
الخدمات البرشية مبقاطعة غيبلني ,الصفحة رقم 5
سينيورز ريسورس سنرت  -افرجرين
(كلري كريك فقط) ,الصفحة رقم 7
متطوعو أمريكا
مقاطعة كلري كريك ,الصفحة رقم 7
جيفرسون
ليكوود رايدز ,رقم 5
رشكة لف ,الصفحة رقم 9
سينيورز ريسورس سنرت ,الصفحة رقم 7
سينيورز ريسورس سنرت ايفرجرين ,رقم 7
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االستفادة القصوى من دليل املواصالت

صمم دليل املواصالت من أجل أن
يقدم لك أفضل حلول االنتقال وليلبي
احتياجاتك الشخصية

ويتضمن هذا الدليل أسامء مزودي
خدمات النقل والخدمات املتاحة لسكان
منطقة دنفر .تعرف عىل املزيد عن
الخيارات التي نقدمها لك التي تساعدك
يف الوصول إىل أي مكان تريد.

طريق ثابت
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• هل انت مهتم بالحصول عىل وسيلة مواصالت من شخص ما يعيش بجوارك؟
يوجد سائقون متطوعون يف بعض املجتمعات يقدمون خدمات النقل 		
للمرىض وغريهم .ارجع إىل برامج السائقني املتطوعني يف الصفحات 10-9
• هل ما زلت تبحث عن وسيلة مواصالت مناسبة بالنسبة لك؟
ميكن ملزودي الخدمة من القطاع الخاص أن يرتبوا لك وسيلة االنتقال يف		
وقت قصرية لتلبية احتياجاتك الخاصة .ارجع إىل خيارات أخرى
يف الصفحات .14-11

• هل تريد السفر باستقالل؟ توجد أدوات تخطيط رحالت عىل االنرتنت 		
تساعدك يف التعرف عىل الكثري من الخيارات املتاحة مثل الحافلة والقطار
والدراجة وامليش .ارجع إىل أدوات تخطيط رحالت عىل االنرتنت
يف الصفحة رقم .4
• هل تفضل الحافالت العامة والقطارات الخفيفة؟هناك وسائل مواصالت
ثابتة تقف يف محطات ثابتة وتتحرك يف مواعيد منتظمة.
ارجع إىل الخطوط الثابتة يف الصفحتني .4-3
• هل تريد وسيلة مواصالت منخفضة التكلفة من منزلك؟
ُ
تقدم منظامت الخدمات البرشية وسائل مواصالت يف مواعيد مناسبة ،بأ َجر
مدعومة .ارجع إىل بامليعاد يف الصفحات .8-5

تتحرك يف مواعيد وخطوط ثابتة  -خدمة متكررة .ارجع إىل “املعلومات اإلضافية”
للظروف الخاصة

مزود الخدمة

من/إىل

الخدمات املتاحة

التكلفة

كريس للمعاقني

آرت شتل

إنغلوود

عامة الناس

مجاين

نعم

لون تري لينك

لون تري

عامة الناس

مجاين

نعم

دائرة النقل االقليمية

دنفر مرتو

عامة الناس /معاقني

فرضت أجر جديدة
يف عام  ،٢٠١٦تبدأ
من  ٢.٦٠دوالر
لالتجاه الواحد

نعم

شوبينج كارت

ليتلتون

فوق سن الخامسة
والخمسني

تربعات

املعاقون

ال ارجع إىل
االومنيبوس /
ليتلتون – الصفحات 6-5

األدوات

الوصف

املوقع

الهاتف

خيارات النقل

خيارات النقل

تساعد الحصول عىل خيارات نقل متخصصة لتلبية
احتياجاتك الخاصة.

تطبيق
املحمول

www.transitoptions.org

303-243-3113

خدمات نقل متخصصة

ال يوجد

خرائط جوجل

يقدم لك االتجاهات وخيارات السفر املستقلة من النقطة
( )Aإىل النقطة (.)B

www.maps.google.com

ال يوجد

ماي واي تو جو

برنامج خاص مبجلس حكومات دنفر االقليمي يساعدك
عىل تحديد بدائل القيادة.

www.mywaytogo.org

303-458-7665

www.rtd-denver.com

303-299-6000

دائرة النقل االقليمية – يقدم معلومات عن الطرق واالتجاهات الستخدام حافالت
ثابتة وقطارات خفيفة.
مخطط الرحالت

ساعات الخدمة

االثنني  -الجمعة
 6:30صباحا –  6:30مسا ًء

حافلة ،وقطار خفيف

يوجد
ال يوجد
يوجد

الهاتف

املوقع

معلومات إضافية

303-762-2342

www.englewoodgov.org

ال توجد خدمة يف األعياد الرسمية

www.lonetreelink.com

جرب الخدمة بني مراكز العمل الكربى يف لون تري واملطاعم/محالت
التجزئة ومحطة السكة الحديد يف لينكولن
خصم نصف األجرة لـ  56+لألشخاص املعاقني ،ومن يتلقون رعاية
طبية ،والطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني  .91-6وبالنسبة لكبار السن
واألشخاص املعاقني ،ميكنهم الحصول عىل بطاقة خصم خاصة
( )7662-992-303أو ()lmths.seraftnuocsid/moc.revned-dtr
يجب أن يسكن يف مدينة ليتلتون

 6صباحاً –  7مسا ًء
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سيارات ،ونقل عام،
ودراجة ،وميش عىل
القدمني
قيادة ،واالشرتاك يف
سيارة ،والنقل العام،
والدراجة

 4( 7/22صباحاً –  2صباحاً) تختلف املواعيد
حسب الطرق واأليام

الرئييس
303-299-6000
هاتف الصم
303-299-6089
(ضعاف السمع)

www.rtd-denver.com

الساعات تختلف عىل حسب الطريق

303-795-3700

www.littletongov.org

طريق ثابت

أدوات تخطيط الرحلة عىل االنرتنت

متت مراجعته أغسطس 2016
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حسب امليعاد
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ينبغي االتصال مبزود الخدمة وتقديم إخطار مسبق من أجل ترتيب وسيلة االنتقال .وقد يتم تطبيق القيود ،واألجرة
منخفضة التكلفة.
كريس للمعاقني

ساعات الخدمة

مزود الخدمة

من/إىل

الخدمات املتاحة

التكلفة

إيه ليفت

مقاطعة آدامز  /دنفر مرتو

املعاقون (بأجهزة
مساعدة) فوق سن
الستني

تربعات

نعم

مقاطعة برومفيلد
إيزي رايد

برومفيلد

املعاقون فوق سن
الستني

تربعات

نعم

مقاطعة دوغالس
أول مركز اتصال

مقاطعة دوغالس

عامة الناس

متويل املنح قد يكون
متاحاً – تقبل التربعات

توجد بعض الكرايس
املتحركة

مقاطعة غيلبني الخدمات البرشية

مقاطعة غيلبني إىل منطقة دنفر مرتو

فوق سن الستني
املساعدة الطبية

مجاين

نعم

(االثنني  -الجمعة):
 8صباحاً –  4.30مسا ًء

ليكوود رايدز

ليكوود  /منطقة دنفر مرتو

املعاقون فوق سن
الستني

تختلف ،ما يصل إىل 4
دوالر يف اتجاه واحد

نعم

(االثنني  -الجمعة):
 7صباحاً –  5مسا ًء

(االثنني  -الجمعة)،
ساعات منتظمة
 7:30صباحاً –  4مسا ًء
 6:0صباحاً –  6مسا ًء
(االثنني  -االربعاء):
 8:30صباحاً –  5مسا ًء،
(االثنني  -الجمعة):
 8:30صباحاً –  1:30مسا ًء
(االثنني  -الجمعة):
 9صباحاً –  4مسا ًء

اومنيبوس

ليتلتون

املعاقون فوق سن
الخامسة والخمسني

تربع

نعم

دائرة النقل االقليمية
أكسس – ايه  -كاب

دنفر مرتو

األمريكيون املعاقون
فقط

 2دوالر مقدماً؛ تتحمل
دائرة النقل االقليمية 12
دوالر ،ويدفع الراكب الباقي

متوفر حسب
املكان

دائرة النقل االقليمية – أكسس –
إيه  -رايد

دنفر مرتو

األمريكيون املعاقون
فقط

تبدأ األجرة من 4.70
دوالر يف اتجاه واحد

نعم

(االثنني  -الجمعة):
 8صباحاً –  4مسا ًء
 24ساعة يف االسبوع
(االثنني  -الجمعة):
 6صباحاً –  9مسا ًء
مثل ساعات الخطوط الثابتة
وأيامها

دائرة النقل االقليمية – كول –
اند  -رايد

 21منطقة خدمات مرتو

عامة الناس

 2.60-1.30دوالر يف
اتجاه واحد

نعم

تختلف

املعاقون

 7-3أيام؛ ويف نفس اليوم أو اليوم التايل عند
توفر مكان للمواعيد الطبية

303-235-6972

http://www.a-lift.org
www.srcaging.com

سكان مقاطعة آدامز املتحرضة ،كيبلينغ إىل طريق تاور /املائة
وستون إىل السادس .استثناءات يف مستشفى بالت فايل والجنوب
إىل طريق جيويل يف اورورا (مقاطعة آدامز)

يوم عمل عىل األقل

303-464-5534

www.broomfieldseniors.com

يجب أن يسجل سكان برومفيلد فقط قبل القيام برحالت طبية
محدودة خارج برومفيلد .يجب تقديم إخطار مسبق باملواعيد يف
الساعة العارشة صباحاً يف يوم العمل السابق.

 7-1أيام عمل عىل حسب مزود الخدمة

303-660-7519

www.dctransitsolutions.com

مركز اتصاالت يف جميع أنحاء املقاطعة يقدم معلومات ومساعدة
للسكان الذين يتطلعون لحلول خاصة باالنتقال.

 3-1أيام عمل

303-582-5444

www.co.gilpin.co.us

يجب أن يكون الراكب من سكان غيلبني .هناك رحالت غذاء
ومناسبات ومواعيد طبية لكبار السن ،وبالرغم من ذلك يجب أن
تكون هناك مرونة يف املواعيد.

 3-2أيام عمل 10 ،أيام عمل للمواعيد
الطبية

303-987-4826

www.lakewood.org

يجب أن يكون الراكب من سكان ليكوود ،ويجب أن يسجل قبل
الركوب .من يأيت اوالً ،يركب اوالً.

 2أيام عمل

303-795-3700

www.littletongov.org

يجب أن يكون الراكب من سكان ليتلتون.

نفس اليوم

303-244-1388

www.rtd-denver.com

 3-1أيام عمل

303-299-2960
303-299-2980

www.rtd-denver.com

ساعتان عىل األقل

303-299-6000

www.rtd-denver.com

حسب امليعاد

موعد سابق لرتتيب وسيلة االنتقال

الهاتف

املوقع

معلومات إضافية

يجب تقديم شهادة اإلعاقة قبل الركوب ،ويرجى االتصال بدائرة
النقل االقليمية من أجل معرفة طلبات شهادة املعاقني عىل الرقم:
.303-299-2960
يجب تقديم شهادة اإلعاقة قبل الركوب ،ويرجى االتصال بدائرة
النقل االقليمية من أجل معرفة طلبات شهادة املعاقني عىل الرقم:
.303-299-2960
الرحالت يف مناطق الخدمة فقط

متت مراجعته أغسطس 2016
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حسب امليعاد

ينبغي االتصال مبزود الخدمة وتقديم إخطار مسبق من أجل ترتيب وسيلة االنتقال .وقد يتم تطبيق القيود،
واألجرة منخفضة التكلفة.

مزود الخدمة

من/إىل

الخدمات املتاحة

التكلفة

كريس
للمعاقني

ساعات الخدمة

دائرة النقل االقليمية
سينيور رايد

مقاطعة آدامز  /دنفر مرتو

مجموعات أكرث من
عرشة فقط

 4.50-2.60دوالر للرحلة
الكاملة ذهاباً واياباً

نعم

تختلف

دائرة النقل االقليمية
سينيور شوبر

دنفر مرتو

مجموعات أكرث من
عرشة فقط

 4.50-2.60دوالر للرحلة
الكاملة ذهاباً واياباً

نعم

تختلف

سينيورز ريسورس سنرت

مقاطعات أراباهو ،ودنفر،
وجيفرسون /دنفر مرتو

فوق الستني

تربع

نعم

عامة الناس

تربع

نعم

املؤهلني للمساعدة
الطبية

مجانية – تحتاج تقديم
رقم املساعدة الطبية

نعم

عامة الناس

مجانية (تقبل التربعات)
وما يصل إىل  30دوالر يف
الساعة  +امليل

نعم

سينيورز ريسورس سنرت -
ايفرجرين
توتال ترانزيت – كولورادو
نقل طبي لغري الطوارئ

7

مقاطعات جيفرسون الريفية
وكلري كريك
مقاطعات آدامز ،وأراباهو ،وبولدر،
وبرومفيلد ،ودنفر ،ودوغالس ،وجيفرسون،
والرمير وولد

تو زا ريسكو

مقاطعة دوغالس  /دنفر مرتو

برنامج تاكيس مبدينة
كاسل روك

مدينة كاسل روك

خدمات فيا موبيلتي

مقاطعة بولدر ،وبرايتون ،وواتكينز،
وبينيت ،وسرتاسبورغ ،وبايرز ،ودير تريل
وإستيس بارك

متطوعو أمريكا – مقاطعة كلري
كريك

مقاطعة كلري كريك

املعاقون

فوق الثامنة عرش
 2دوالر مقدماً؛ تدفع
وليس لديهم سيارات،
املدينة  8دوالر ،ويتحمل
واملعاقون إذا كانوا غري
الراكب الباقي.
قادرين عىل القيادة
 3-1.25دوالر للرحلة
فوق الستني ،واملعاقون ،املحلية يف اتجاه واحد،
و 6-4دوالر للرحلة بني
ومحدودي الدخل
املدن يف اتجاه واحد
فوق الستني

تربعات

نعم

أراباهو ،ودنفر:
االثنني – الجمعة  7:30صباحاً  4 -مسا ًء
جيفرسون:
االثنني – الجمعة  7:30صباحاً  4 -مسا ًء
(االثنني  -الجمعة):
 8صباحاً –  5مسا ًء
 24ساعة يف االسبوع
االثنني – الجمعة  8صباحاً –  5مسا ًء
تنظيم املواعيد
 24ساعة يف االسبوع
 7أيام يف االسبوع
 7صباحاً –  4:30مسا ًء

نعم

االثنني – الجمعة
( 7:30صباحاً –  5:30مسا ًء)
يف بولدر وونجمونت

عند الطلب

االثنني – الجمعة ( 8صباحاً –  3مسا ًء)

يرجى االتصال بدائرة النقل االقليمية
للمزيد من التفاصيل

303-299-6503

www.rtd-denver.com

رحالت املناسبات الخاصة للمجموعات التي يصل عددها عرشة
أو أكرث .مغلق يف العطالت الرسمية.
الربيد االلكرتوينsenior.ride@rtd-denver.com :

يرجى االتصال بدائرة النقل االقليمية
للمزيد من التفاصيل

303-299-6503

www.rtd-denver.com

رحالت املناسبات الخاصة للمجموعات التي يصل عددها عرشة
أو أكرث .مغلق يف عطلة نهاية االسبوع .الربيد االلكرتوينsenior. :
ride@rtd-denver.com

من  3إىل  7أيام؛ رحالت طبية يف نفس
اليوم أو اليوم التايل عند توافر أماكن.

303-235-6972

www.srcaging.org

لسكان مقاطعة جيفرسون – جنوب يس  470إىل طريق مائة
وستون ،شامل فوتهيلز ،وغرب دنفر إىل طريق تور ،يف رشق
أراباهو وسكان دنفر – غرب وادز ورث .باستثناء مركز سانت
أنتوين الطبي.

 48ساعة

303-679-2552

www.srcaging.org

الكبار وعامة الناس ،غرب التالل السفحية.

يومي عمل

1-855-264-6368

www.medicaidco.com

االتصال يوم الثالثاء من أجل الحصول عىل وسيلة
انتقال يوم االثنني واألحد القادمني .تتوقف طلبات
اللحظة األخرية عىل توافر مركبات

720-851-2100

www.totherescue.net

قد يطلب منك ملء استامرات وتقديم وديعة أو دفع مسبق.

يوم عمل واحد عىل األقل

720-295-8747

www.crgov.com/transit

رحالت عمل وطبية وتسوق فقط .يجب التقدم للرحلة .األشخاص
الذين ترتاوح أعامرهم بني  17-16سنة قد يكونوا مؤهلني لرحالت
العمل .الرحالت متاحة يف بعض العطالت.

 7-1أيام عمل
ميكن طلب وسيلة نقل يف نفس اليوم

303-447-2848

www.viacolorado.org

يوجد مركز اتصال واحد يف منطقة الخدمة لتقديم املعلومات
واإلحالة واملساعدة والتدريب عىل خدمات السفر لألفراد
والجامعات.

أكرث من سبعة أيام عمل

303-567-2382

حسب امليعاد ,مستمر

موعد سابق لرتتيب وسيلة االنتقال

الهاتف

املوقع

معلومات إضافية

اقرتاح تربع  5دوالر لرحالت املقاطعات.
متت مراجعته أغسطس 2016
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مزود متطوع لخدمة النقل
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مقدمة من قبل متطوعني يف املجتمع .وقد يتم تطبيق القيود ،واألجرة منخفضة التكلفة.

مزود الخدمة

من/إىل

الخدمات املتاحة

التكلفة

كريس
للمعاقني

ساعات الخدمة

جمعية الرسطان األمريكية

دنفر مرتو

عالج الرسطان

مجانية

ال

الجمعة – االثنني

مقاطعة بولدر
كري كونكت

مقاطعة بولدر

كاسل روك
سنيور أكتفيتي سنرت

مقاطعة كاسل روك ،وسط دوغالس

فوق سن الخامسة
والخمسني ،واملعاقني،
وغري املتلقني للمساعدة
الطبية
فوق سن الخمسني،
املعاقون

تربعات

ال

الجمعة – االثنني
 9صباحاً –  5مسا ًء

تربعات

نعم

الجمعة – االثنني
 9صباحاً –  3مسا ًء

فيث إن اكشن

مقاطعة بولدر

كبار السن ،املعاقون

مجانية

ال

 8مسا ًء –  5مسا ًء

رشكة لف

ليتلتون  /منطقة دنفر مرتو

عامة الناس

تربعات

ال

 8مسا ًء –  6مسا ًء

نيربو نيتورك

مقاطعة كاسل روك،
منطقة دنفر مرتو

كبار السن ،املعاقون

تربعات

نعم

الجمعة – االثنني
 9صباحاً –  4مسا ًء

بركر سنيور سنرت

بركر

فوق الخمسني

اقرتاح تربع  3دوالر
لالتجاه الواحد

ال

الجمعة – االثنني
 8:30صباحاً –  3:30مسا ًء

املعاقون

 4أيام عمل

1-888-227-6333
1-800-227-2345

www.cancer.org

الخدمة غري متاحة يف مقاطعات غيلبني وكلري كريك.
يجب أن يكون العيادات الخارجية.

 7أيام

303-443-1933
التحويلة414:

www.careconnectbc.org

رحالت طبية وعالجية فقط.

 48-24ساعة للرحالت املحلية ،و 1اسبوع
للرحالت خارج كاسل روك

303-688-9498

www.castlerockseniorcenter.org

تتضمن رحالت لغري االعضاء ،وهي عبارة عن رحالت تسوق
وعالج.

 3-1أيام عمل

303-666-9312

www.fiaofcpco.org

متاحة يف بعض إجازات نهاية االسبوع

 4أيام عمل

303-794-5683

loveinclittleton.org

الحدود هي C470 :إىل الغرب ،والجامعة إىل الرشق ،وشارع تيتان
إىل الجنوب ،وهامبدن إىل الشامل .مطلوب مدخل

 5-3أيام عمل

303-814-4300

www.dcneighbornetwork.org

العضوية متاحة لسكان مقاطعة دوغالس.
يرجى االتصال للحصول عىل املزيد من املعلومات.

 24ساعة

303-841-5370

www.parkerseniorcenter.org

يجب أن تكون الرحالت يف حدود  10ميل
من باركر سنيور سنرت.

متت مراجعته أغسطس 2016

مزود متطوع لخدمة النقل

موعد سابق لرتتيب وسيلة االنتقال

الهاتف

املوقع

معلومات إضافية
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تقدم املزيد من الخدمات الفردية التي ال تشرتط تقديم إخطار مسبق .يدفع املسافرون األجرة كاملة

خيارات أخرى

11

مزود الخدمة

من/إىل

إميزنج ويل

دنفر مرتو

يب الين شاتل

دنفر ،وليكوود ،وارفادا

بولدر كريك ترانسبورتيشن

مقاطعة بولدر/دنفر مرتو

نقل عىل كريس متحرك
لغري الطوارئ

كري – ايه – فان –
ترانسبورت  /ايه 1

دنفر مرتو

لعامة الناس

 35دوالر اتعاب شاملة  3 +دوالر لكل ميل
إضايف  20 +دوالر وقت انتظار

نقل لغري الطوارئ
كريفول ويلز ترانسبورتيشن

دنفر مرتو

لعامة الناس ،األغراض
الطبية ،كبار السن

 100دوالر عىل االقل لالتجاه الواحد .اتصل
ملعرفة السعر.

نعم

فريدم كاب

دنفر مرتو

لعامة الناس

 2دوالر اتعاب شاملة  2 +دوالر لكل ميل

ال

 24ساعة يف االسبوع

هيفنيل هاندز ترنسبورتيشن

دنفر مرتو

كبار السن ،واملعاقون

ال

الجمعة – االثنني

يك ترانزيت

دنفر مرتو

لعامة الناس

نعم

 7صباحاً –  5مسا ًء
 7أيام يف األسبوع

مرتو تاكيس

دنفر مرتو

لعامة الناس

نعم

 7أيام يف األسبوع

ميد تاون اكسربيس

دنفر مرتو

لعامة الناس

مايل هاي امبوالنس

دنفر مرتو

لعامة الناس

املعاقون

الخدمات املتاحة

التكلفة

كريس للمعاقني

ساعات الخدمة

نقل عىل كريس متحرك
لغري الطوارئ
خدمة االنتقال إىل
الكازينو ،واملسارح،
ووسط البلد

 45دوالر لالتجاه واحد ،مصاريف إضافية
لكل ميل إضايف بعد أول  15ميل

نعم

 7:00صباحاً –  7مسا ًء

تبدأ من  25دوالر لكل شخص

ال

إجازات نهاية االسبوع فقط

 45دوالر لالتجاه الواحد 9.50 ،دوالر لكل
ميل إضايف بعد أول  5ميل

نعم

الجمعة – االثنني
 7صباحاً –  6مسا ًء
إجازات نهاية االسبوع واألعياد
مبصاريف إضافية

نعم

 24ساعة يف االسبوع
 24ساعة يف االسبوع

 2.5دوالر أتعاب شاملة 3.150 +
لكل ميل إضايف
 59دوالر لالتجاه الواحد الذي يصل إىل 12
ميل ،ثم  2دوالر لكل ميل إضايف .قد تطبق
مصاريف إضافية للرحالت الطويلة.
 2.60دوالر مصاريف شاملة  2.25 +دوالر
لكل ميل إضايف
العيادات الخارجية 26- 9 :دوالر :الكريس املتحرك:
 32-25دوالر  +تكلفة لكل ميل إضايف .تختلف
االسعار عىل حسب نوع الرحلة وعدد األميال

نعم

الجمعة – االثنني
 5صباحاً –  5مسا ًء

 40دوالر تكلفة شاملة  4 +دوالر لكل ميل للكريس
املتحرك ،و 221.13دوالر عىل األقل لخدمة الحمل

نعم

 7أيام يف األسبوع

 24ساعة

720-276-0824

www.amazingmedicaltransport.com

تقبل بطاقات االئتامن والشيكات

 24ساعة

720-535-5222

www.beelineshuttle.net

أسعار املجموعات متاحة

تحت الطلب

720-428-2526

www.bctransport.biz

الرحالت متاحة يف أي مكان يف فرنت رينج

يوم عمل واحد

303-870-8630

يفضل  24ساعة عىل األقل

303-668-7546

www.carefulwheelstransportation.com

تحت الطلب

303-444-4444

www.freedomcabs.com

 48ساعة

720-985-7590

خيارات أخرى ,مستمر

موعد سابق لرتتيب وسيلة االنتقال

الهاتف

املوقع

معلومات إضافية

خدمة من الرسير إىل الرسير متاحة .رحلة
ذهاباً وإياباً  11ميل
ملستخدمي الكرايس املتحركة ،توجد كرايس قياسية
والكرتونية لخدمة مريض البدانة

يفضل اإلخطار قبل  24ساعة ،ويتوقف
تقديم الخدمة عىل توفر السيارة

720-539-7373

www.keytransit.com

رحالت طبية وغري طبية

تحت الطلب

303-333-3333

www.metrotaxidenver.com

سيارات وكرايس متحركة بتكلفة إضافية

تحت الطلب ،ويفضل يومي عمل

303-282-8085

www.midtownexpress.org

مجانية لبعض املواعيد الطبية .يرجى االتصال
للمزيد من التفاصيل

تحت الطلب

303-564-6636

www.milehighambulance.com

يوجد يف جميع السيارات أخصائيون
يف مجال طب الطوارئ
متت مراجعته أغسطس 2016
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تقدم املزيد من الخدمات الفردية التي ال تشرتط تقديم إخطار مسبق.
يدفع املسافرون األجرة كاملة

خيارات أخرى
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كريس
للمعاقني

ساعات الخدمة
 24ساعة يف االسبوع
 24ساعة يف االسبوع

مزود الخدمة

من/إىل

الخدمات املتاحة

التكلفة

مايل هاي كاب

دنفر مرتو

لعامة الناس

 2.50أتعاب شاملة  2.50 +لكل ميل إضايف

ال

نورثغلني أمبوالنس

دنفر مرتو

لعامة الناس

لكل رحلة –تتطلب تقديم شهادة املساعدة
الطبية

ال

برايدمارك براميدك رسفيسز

دنفر مرتو

لعامة الناس ،خدمة اسعاف لغري
الطوارئ واالنتقال بواسطة الكريس
املتحرك

الكريس املتحرك 50 :دوالر  7.25 +دوالر لكل
ميل إضايف ،وخدمة النقل 275 :دوالر 10 +
دوالر لكل ميل إضايف بعد أول  10أميال

نعم

 24ساعة يف االسبوع

رشكة آر أند آر ترنسبورتيشن

دنفر مرتو

لعامة الناس

تختلف عىل حسب عدد األميال ،وعدد
املسافرين .يرجى االتصال ملعرفة السعر

ال

الجمعة – االثنني
 7صباحاً –  5مسا ًء

ساوث سابربان تاكيس

جنوب رشق دنفر مرتو

لعامة الناس

 2.60دوالر اتعاب شاملة ،و 2.25دوالر
لكل ميل إضايف

نعم

 24ساعة يف االسبوع

سوبر شتل

دنفر مرتو ،بولد/لونجمونت إىل
مطار دنفر الدويل

لعامة الناس

تختلف عىل حسب املنطقة .وسط البلد:
 22دوالر يف االتجاه الواحد

نعم

 24ساعة يف االسبوع

يونيون تاكيس

دنفر مرتو

لعامة الناس

 2.25دوالر أتعاب شاملة  2.20 +دوالر
لكل ميل إضايف

ال

 24ساعة يف االسبوع

وي كري ميديكال ترانزبورتيشن

دنفر مرتو

لعامة الناس

العيادات الخارجية 25 :دوالر ألول  10أميال،
ثم  2.50لكل ميل إضايف .الكريس املتحرك45 :
دوالر ألول  10أميال ،ثم 3.50
لكل ميل إضايف

نعم

 24ساعة يف االسبوع

يلو كاب

دنفر ،وبولدر ،واملناطق املحيطة مبرتو

لعامة الناس

 2.50دوالر أتعاب شاملة
 2.25 +لكل ميل إضايف

نعم

 24ساعة يف االسبوع

املعاقون

موعد سابق لرتتيب وسيلة االنتقال

الهاتف

املوقع

تحت طلب

303-337-2222

www.milehighcab.com

تحت طلب

303-451-6882

www.northglennambulance.com

رحالت طبية فقط

 48ساعة

303-984-1911

www.ruralmetrowest.com

يرجى االتصال بكايزر واملساعدات الطبية ،وكذلك
مزودي األعامل والرعاية الطبية والتأمني.

 24ساعة ،ميكن طلب وسيلة انتقال يف
نفس اليوم

303-297-0580

تحت الطلب ،يرجى تقديم إخطار لسيارات
تحتوي عىل كرايس متحركة قبل يومني

303-888-8888

www.southsuburbantaxi.com

يرجى تقديم معلومات اتصال صحيحة للقيام بالحجوزات.
ويوجد تطبيق للتليفونات الذكية.

 4ساعة

 1-800عربة زرقاء
1-800-258-3826

www.supershuttle.com

تخضع سوبرشتل للجنة املرافق العامة يف كولورادو.

تحت الطلب

303-922-2222

www.uniontaxidenver.net

 48-24ساعة

303-751-2566

www.wecaremt.com

تحت الطلب

303-777-7777

denveryellowcab.com

متت مراجعته أغسطس 2016

خيارات أخرى ,مستمر

معلومات إضافية
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 190رشق الطريق التاسع ،شقة 440
دنفر ،كولورادو 80203
303.243.3113
www.drmac-co.org
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