تعليمات برنامج األجرة المخفضة
ما الذي تغير عن السنوات الماضية؟

لقد بسّطت هيئة النقل اإلقليمي في منطقة توليدو ( )TARTAالعملية بشكل كبير لعمالئنا من خالل إجراء التحسينات التالية:

 .1لن يكون الحصول على بطاقات أجرة مخفضة عملية ت ُجرى وجها لوجه ،وهو ما يخفف من مخاوف األمن والسالمة الصحية لموظفي  TARTAوالعمالء على حد سواء.

بمجرد االكتمال ،سيتم إرسال جميع الطلبات بالبريد إلى مكاتب  TARTAاإلدارية أو تسليمها في مركز النقل العام ( )Transit Hubالخاص بنا في وسط المدينة للمعالجة .سيتم

إرسال البطاقات المكتملة بالبريد إلى مقدم الطلب أو يمكن استالمها في المركز أو مكاتب اإلدارة لدينا.

 .2لن تحتوي بطاقات األجرة المخفضة على صور بعد اآلن.
 .3لن تحتاج طلبات بطاقات األجرة المخ ّفضة إلى التوقيع من قبل أخصائي طبي مرخص .وبدالا من ذلك ،ستطلب  TARTAمن كل مقدم طلب التصديق على صحة طلبه.
 .4ستكون بطاقات األجرة المخفضة مجانية .ومع ذلك ،سنقوم بتحصيل  5.00دوالرات أمريكية مقابل البطاقات البديلة في حالة فقدها.

األهلية:

سيتم توفير "األجور المخفضة" للجهات التالية التي تفي بمتطلبات األهلية:
•
•
•

•
•
•

كبار السن ( ،65وما فوق)

األشخاص من ذوي اإلعاقة
حاملي بطاقات الرعاية الطبيّة

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 18عا اما والذين يستوفون شروط األهلية
قدامى المحاربين
العسكرية في الخدمة الفعلية (بما في ذلك االحتياطيات أو الحرس الوطني)

اإلرشادات:
 .1قم بإعداد العناصر التالية للمعالجة:
أ)

نموذج طلب األجرة المخفضة مكتمل وموقع (يجب تعبئته بالكامل)

ب) نسخة من رخصة القيادة لمقدم الطلب في والية أوهايو أو بطاقة هوية مصورة أخرى (أرسل نسخة فقط ،حيث لن يتم إرجاع النسخة األصلية)
ج) قم بتضمين نسخة من واحد ( )1مما يلي (حسب االقتضاء)
.1
.2
.3

د)

بطاقة رعاية طبيّة
بطاقة Golden Buckeye
تحديد مزايا الضمان االجتماعي (بما في ذلك)SSD ،

الهوية العسكرية أو بطاقة VA
.4
إذا لم يكن لديك أي من العناصر المذكورة أعاله في ج) ،فقدم وصفاا تفصيلياا لتشخيصك على الورق األصلي ذي الرأسية من األخصائي الطبي المرخص.

 .2إرسال الطلب والنسخ بالبريد إلى:

أو

Toledo Area Regional Transit Authority

إرسال الطلبات والنسخ إلى:

مركز النقل ( TARTAبعد  1أغسطس )2022

 .N 612شارع هورون (ناصية شارع تشيري)

عناية :طلبات األجرة المخفضة

 .W 1127الجادة المركزية

أو
مكتب محطة ( TARTAالطريق الثابت )20#

توليدو ،أوهايو 43610

 .W 1127جادة مركزية.

توليدو ،أوهايو

ستستغرق معالجة الطلبات من  7إلى  10أيام عمل .سيتم إرسال بطاقات األسعار المخفضة المكتملة بإحدى الطرق التالية التي يحددها مقدم الطلب:
➢
➢

عبر البريد (يُرجى إضافة  3أيام عمل للعملية)

يمكن أخذها من أحد المواقع التالية  -سيُطلب منك بطاقة هوية تحمل صورة:
مركز النقل العام TARTA
.N. Huron Street & Cherry St 612

توليدو ،أوهايو

مكتب محطة ( TARTAطريق ثابت )20#
 .W 1127جادة مركزية.
توليدو ،أوهايو

Toledo Area Regional Transit Authority
 Central Ave., Toledo OH 43610 .W 1127هاتفwww.tarta.com 419.243.7433 :
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لالستخدام المكتبي فقط
____ مقبول ____ مرفوض
____ جديد____تجديد ____استبدال
بواسطة___________________________________ :

طلب برنامج األجرة المخفضة

التاريخ _________________________________:

يُرجى طباعة بشكل مقروء

______________

اسم مقدم الطلب (األول واألخير):

العنوان___________________________ ________________________________ ________________________________ :
المدينة _________________________________ :الوالية _______________ :الرمز البريدي__________________________ :
رقم الهاتف ________ - ________ - ________ :تاريخ الميالد___________________ ________________________________ :
البريد اإللكتروني_____________________ ________________________________ ________________________________ :
أطلب استالم بطاقة األجرة المخفضة الخاصة بي بالطريقة التالية .يُرجى تحديد واحدة فقط (:)1
 أرسل بالبريد إلى العنوان الذي قدمته في القسم أعاله
 االستالم في  .612 N( TARTA’s Transit Hubشارع هورون وتشيري)
 االستالم من مكتب محطة TARTA (1127 N. Central Ave.) Fixed Route #20
أنا أتقدم بطلب للحصول على بطاقة أجرة مخفضة على األسس التالية .يُرجى تحديد المربعات المناسبة:

 عمري  65سنة أو أكبر
 أنا الوصي القانوني لمقدم الطلب الذي يتراوح عمره بين  6و  18عا اما والمذكور في القسم أعاله
 أنا أقدم نسخة من إثبات األهلية الحالية محارق قديم أو عسكري نشط.

 أقدم نسخة من إثبات أنني أتلقى مزايا الضمان االجتماعي أو مزايا دخل الضمان اإلضافي بسبب اإلعاقة.
 أقدم نسخة من بطاقة  Medicareسارية المفعول الصادرة عن إدارة الضمان االجتماعي.

 لدي إعاقة موثقة طبياا مما يجعل من الصعب علي أداء وظيفة واحدة على األقل متعلقة بالعبور (ركوب السيارة أو الخروج منها ،الوقوف في السيارة ،قراءة عالمات
المعلومات ،سماع التوجيه من المشغل ،إلخ).

ال تقم بتضمين المستندات األصلية  -لن يتم إرجاعها .تضمين النسخ فقط!
يُرجى قراءة قسم معايير األهلية في الصفحة الثالثة ( )3قبل إكمال هذا القسم:

لدي إعاقة جسدية  /طبية واضحة بشكل فعال بحيث أجد صعوبة في استخدام وسائل النقل العام دون تخطيط أو تصميم أو مرافق خاصة.

يفي عجزي بالفئة ______ رقم ______ من معايير األهلية.
أشهد أن المعلومات الواردة أعاله صحيحة .أفهم أنه في حالة الموافقة على هذا الطلب ،سيتم إصدار بطاقة هوية الستخدامها حتى تاريخ انتهاء الصالحية المحدد على البطاقة.
أوافق على عدم إقراض بطاقتي ألي شخص .أوافق على تقديم بطاقتي إلى مشغل الحافالت عند دفع األجرة .أفهم أيضاا أنه يحق لموظفي  TARTAمصادرة بطاقة الهوية

الخاصة بي إذا تم استخدامها بطريقة غير مصرح بها.

_________________________________________________
توقيع مقدم الطلب أو الوصي القانوني

_________________________________
التاريخ
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معايير األهلية

.

اعتمدت  Toledo Area Regional Transit Authorityالتعريف التالي للشخص المعاق لتمكين االمتثال للقسم ( 5م) من قانون النقل الجماعي الحضري

لعام  1974والذي ،جنباا إلى جنب مع معايير تحديد األهلية وإجراءات تحديد األهلية ،يجب أن تكون فعالة فيما يتعلق نصف أجرة  15يونيو .1976
التعريف الوظيفي للشخص المعاق:

اإلعاقة تعني ،فيما يتعلق بالفرد  -إعاقة جسدية أو عقلية دائمة أو مؤقتة تحد بشكل كبير من واحد أو أكثر من أنشطة الحياة الرئيسية للفرد.

تعني أنشطة الحياة الرئيسية وظائف مثل العناية بالنفس ،وأداء المهام اليدوية ،والمشي ،والرؤية ،والسمع ،والتحدث ،والتنفس ،والتعلم ،والعمل.

األهلية بناء على الشهادة المهنية:
الفئة 1
االضطرابات العضلية الهيكلية
 1-1بتر طرف أو أكثر من األطراف الرئيسية
 1-2يؤدي التهاب المفاصل إلى تشوه المفاصل أو األلم المزمن الذي

يحد بشكل كبير من الوظيفة
 1-3إصابة الظهر أو المرض الذي يؤثر بشكل دائم على القوة
والمرونة والقدرة على التحمل.
 1-4تقلصات المفاصل

الفئة 5
اضطرابات القلب واألوعية الدموية
 5-1احتشاء عضلة القلب
 5-2أمراض الصمامات
 5-3الذبحة الصدرية
 5-4التهاب الوريد الخثاري
الفئة 6

اإلعاقات التي يسببها العالج
 6-1العالج اإلشعاعي
 6-2العالج الكيميائي
 6-3غسيل الكلى

الفئة 2
االضطرابات العصبية العضلية
 2-1شلل نصفي أو شلل نصفي
 2-2الشلل السفلي أو الخزل الرباعي
 2-3رنح واضطرابات التنسيق األخرى
 2-4الشلل الدماغي
 2-5اضطرابات النوبات
 2-6ضمور عضلي
 2-7التصلب اللويحي
 2-8اعتالالت األعصاب الطرفية

الفئة 8

الفئة 3
االضطرابات العصبية الحسية
 3-1ضعف السمع
 3-2اإلعاقة البصرية
 3-3حبسة  -قابلية  -معبرة

ال يعتبرالشخص معاقا إذا كانت إعاقته أو عجزه الوحيد هو:

الفئة 4

االضطرابات الرئوية
 4-1مرض االنسداد الرئوي المزمن
 4-2انتفاخ الرئة
 4-3التهاب الشعب الهوائية المزمن

الفئة 7
االضطرابات المعرفية
 7-1إعاقات النمو
 7-2التوحد
 7-3االضطرابات الحسية
 7-4متالزمة الدماغ العضوية

اضطرابات نفسية
 8-1اإلعاقات العقلية المزمنة
 8-2االضطرابات السلوكية
 8-3اضطرابات شخصية
.1
.2
.3
.4

الحمل
السمنة
السيطرة على الصرع
االعتماد على المخدرات  /الكحول

يرجى توجيه أي أسئلة تتعلق ببرنامج األجرة المخفضة إلى
أو االتصال بخط استعالمات  TARTAعلى )RIDE( 419-243-7433
(يُرجى االنتظار  14يو اما بعد إرسال الطلب قبل االستفسار)

تمت المراجعة في يونيو 2022
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